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شعار سال عملیاتی شود،
فقط بنر بر در و دیوار نشود!

معظم  رهبر  که  است  مهم  آنقدر  اقتصاد  اهمیت 
اقتصادی  مختلف  شعارهای  طرح  با  نیز  انقالب 
در  اساسی  اقدامات  جهت  تفکر  تزریق  در  سعی 
حوزه اقتصاد داشته و آنرا در ابتدای سال به اشکال 
نیازهای  مختلف،  های  قالب  در  و  گوناگون 

اقتصادی و توجه به آن را مطرح می نمایند..
صفحه  2...

 سرمقاله 
 ابوالفضل زاهدی پور

 

 

پرورش خراسان جنوبی  و  آموزش  مدیر کل 
 15 تا  نوروزی  تعطیالت  ابتدای  از  گفت: 
فروردین 20 هزار و 116 خانوار شامل 146 
هزار و 583 نفر روز از مراکز اسکان نوروزی 

آموزش و پرورش استان استفاده کردند.
محمد علی واقعی، با اشاره به اسکان نوروزی 
فرهنگیان، اظهار داشت: با توجه به تکلیف 
اینکه بخش  و  دائمی سفرهای کشور  ستاد 
فرهنگیان  را  نوروزی  مسافرین  از  اعظمی 
و  )آموزش  نهاد  این  می دهند،  تشکیل 
پرورش( خود را ملزم به ارائه خدمات برای 

اسکان نوروزی فرهنگیان می داند.
و  آموزش  جاری  سال  در  داشت:  بیان  وی 
اسکان  پایگاه   14 خراسان جنوبی  پرورش 

نوروزی در سراسر استان پیش بینی کرد که 
 200 و  هزار  یک  آموزشگاه،   177 شامل 
ورزشی،  سالن های  همراه  به  درس  کالس 
خانه های  و  رفاهی  مراکز  تمام  و  اردوگاه ها 

معلم در سراسر استان است.
پرورش خراسان جنوبی  و  آموزش  مدیر کل 
نوروزی  اسکان  ستادهای  در  کرد:  تبیین 
و  تاریخی  آثار  معرفی  اسکان،  بر  عالوه 

اماکن گردشگری استان نیز انجام شد.
مکان  عادی  حالت  در  مدرسه  واقعی گفت: 
اما   نیست  فرهنگیان  اسکان  برای  مناسبی 
آموزش و پرورش تالش کرد در ایام نوروز از 
فرهنگیان  به  کمک  برای  موجود  ظرفیت 

استفاده کند.

نیروی   412 بکارگیری  به  اشاره  با  وی 
مهمانان  به  خدمت رسانی  برای  انسانی 
که  ایامی  در  کرد:  خاطرنشان  نوروزی، 
مسافران نوروزی اسکان داده شدند تیم های 
ارزیابی و بازرسی استان  نیز به نحوه پذیرش 
کامل  نظارت  ارائه خدمات  نوع  و  اسکان  و 

داشتند.
مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با 
اشاره به اسکان مسافران نوروزی در مدارس 
ابتدای تعطیالت  از  استان، خاطرنشان کرد: 
نوروزی تاکنون 20 هزار و 116 خانوار شامل 
اسکان  مراکز  از  روز  نفر   583 و  هزار   146
استفاده  استان  پرورش  و  آموزش  نوروزی 

کردند.

از  جنوبی  خراسان  دستی  صنایع  معاون 
برپایی 60 بازارچه صنایع دستی در ایام نوروز 
و  میهمانان  و  گردشگران  برای   ۹8

عالقمندان این حوزه خبر داد.
صنایع  شک  بی  گفت:  زاده  عباس  حسین 

دستی در خراسان جنوبی یکی از ارکان مهم 
گردشگری و مهمتر از آن اقتصاد گردشگری 

است.
میراث  کل  اداره  دستی،  صنایع  معاون 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
خراسان جنوبی بیان کرد: در این راستا در ایام 
بازارچه های  سابق  روال  طبق   ۹8 نوروز 
صنایع دستی در خراسان جنوبی برپا شده و 
هنرمندان صنعتگر محصوالت خود را برای 

فروش ارائه کرده اند.
عباس زاده ادامه داد: در نوروز ۹8 تعداد 60 
بازارچه و 432 غرفه فروش صنایع دستی در 
محل ابنیه تاریخی، آثار باستانی و گردشگری 
به  عالقمندان  تا  شده  برپا  جنوبی  خراسان 
صنایع دستی از این مکان ها بازدید به عمل 

آورند.
وی افزود: تعداد غرفه های خراسان جنوبی در 
 35 حدود  گذشته  سال  به  نسبت   ۹8 نوروز 

درصد افزایش داشته است.
میراث  کل  اداره  دستی  صنایع  معاون 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
خراسان جنوبی بیان کرد: پیش بینی می شود 
تنوع  دستی،  صنایع  تنوع  به  توجه  با  که 
برندها و تنوع بسته بندی ها فروش صنایع 
درصد   40 حدود  جنوبی  خراسان  دستی 

افزایش یابد.
در  راهنمایان  شد:  یادآور  زاده  عباس 
مکان های گردشگری خراسان جنوبی جهت 
مکان های  پیرامون  مسافران  راهنمایی 

فروش صنایع دستی حضور دارند.

مدیرکلآموزشوپرورشخراسانجنوبی:

اسکان بیش از 20 هزار خانوار در مدارس خراسان جنوبی از ابتدای تعطیالت نوروزی

معاونصنایعدستیخراسانجنوبی:

برپایی 60 بازارچه صنایع دستی در خراسان جنوبی

۴ میلیون گردشگر
 ایام نوروز از جاذبه های 

استان بازدید کردند

معاون امور عمرانی استاندار 
خراسان جنوبی در دیدار با مدیرعامل 

و معاونین جمعت هالل احمر:

تالش امدادگران هالل احمر 
بر هیچ کس پوشیده نیست

چر خ کند ویلچرنشینان
 برای چرخیدن در شهر

آخرین آمار تلفات تصادفات جاده ای؛ 

جان باختن ۱۶ نفر در حوادث 
رانندگی  خراسان جنوبی
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مردمامنیترا
مدیونچشم
بیدارپلیس

هستند

نماینده ولی فقیه در
خراسان جنوبی:

صفحه 2

همین صفحه

نمایندهمردمبیرجند،درمیان
وخوسفدرمجلسشورایاسالمی:

اختصاص۱۵۰۰میلیارد
تومانبرایگازرسانیبه
استانهایشرقکشور

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس 
شورای اسالمی گفت: با مصوبه مجلس بیش از 
یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای گازرسانی به 
روستاها و شهرها با اولویت استان های سیستان و 
بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان اختصاص 
محمدباقر  سید  حجت االسالم  است.  کرده  پیدا 
تغییراتی  به  اشاره  با  خبرنگاران  جمع  در  عبادی 
گذشته  سال  پایان  در  قضاییه  قوه  در  مدیریتی 
حجت االسالم  شایسته  انتخاب  داشت:  اظهار 
تبریک  را  قضاییه  قوه  در  رئیسی  والمسلمین 
می گوییم ...                                 صفحه 3...

شعار سال عملیاتی شود، فقط بنر بر در و دیوار نشود!

استاندار خراسان جنوبی در بازدید از اماکن تاریخی بیرجند:

اقامت بیش از 1/3 میلیون نفر گردشگر نوروز ۹۸ در استان

جمع آوری کمک های نقدی 
و غیر نقدی توسط هالل احمر

خراسان  احمر  هالل  جمعیت  مدیرعامل  غفرانی:   - زعفران 
جنوبی گفت: برای جبران خسارت های وارده به سیل زدگان 
کشور، هالل احمر استان آماده جمع آوری کمک های نقدی 
و غیرنقدی مردم نوعدوست است. محمد رحیم شهریاری گفت: با توجه به حجم خسارت 
های وارده به هموطنان آسیب دیده حادثه سیل، هالل احمر آماده جمع آوری کمک های 
نقدی و غیر نقدی مردم نوع دوست خراسان جنوبی برای یاری آسیب دیدگان است. وی 
با بیان اینکه اولویت بر جمع آوری کمک های نقدی است، گفت: نیکوکارانی که تمایل به 
کمک غیر نقدی دارند میتواند اقالمی شامل پتو، زیرانداز، ست بهداشتی، مواد شوینده، مواد 
غذایی خشک، انواع کنسرو، شیر خشک و لوازم بازی کودکان برای آسیب دیدگان سیل 
به شعب جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی تحویل دهند.       ادامه در صفحه 8...

صفحه 3
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 آگهی مزایده اموال منقول نوبت  اول
نظر به اين که در پرونده کالسه 972816 اجرايی آقای امین امیرآبادی زاده فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ 62/854/500 ريال در حق آقای محسن کفاش زاده و مبلغ 
3/375/000 ريال حق االجراء در حق دولت و در قبال بدهی محکوم علیه يک دستگاه يخچال ايستاده )به مبلغ کارشناسی 55/000/000 ريال( و يک دستگاه فريزر )به مبلغ کارشناسی 

20/000/000 ريال( معرفی و توقیف و جمعا به مبلغ 75/000/000 ريال کارشناسی گرديده و قرار است از طريق مزايده در مورخ 98/2/2 از ساعت 9:30 الی 10 صبح  در دفتر اجراي احکام مجتمع شوراهای 
حل اختالف بیرجند به فروش برسد که قیمت پايه از بهاي ارزيابي شده شروع و به شخصی که باالترين قیمت را پیشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد مبلغ پیشنهادي في المجلس از برنده مزايده دريافت 
و نامبرده مکلف است حداکثر تا يک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نمايد در غیراينصورت 10 درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد خواهد شد . لذا متقاضیان در صورت تمايل مي 
توانند پنج روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا واقع در خیابان طالقانی - بین طالقانی 16 و 14 مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند مراجعه و مورد مزايده بازديد به عمل آورند. هزينه نقل و انتقال به عهده 

خريدار خواهد بود.    آگهی مزايده از وب سايت دادگستری به آدرس www.dadkj.ir قابل مشاهده می باشد.
مهدی چاپاری - مدیر اجرای احکام مجتمع شوراهای حل اختالف بیرجند                                                                                

یک دو جین خبر

شعار سال عملیاتی شود،
فقط بنر بر در و دیوار نشود!

با  نیز  انقالب  معظم  رهبر  است که  آنقدر مهم  اقتصاد  اهمیت 
تفکر جهت  تزريق  در  اقتصادی سعی  مختلف  شعارهای  طرح 
اقدامات اساسی در حوزه اقتصاد داشته و آنرا در ابتدای سال به 
اشکال گوناگون و در قالب های مختلف، نیازهای اقتصادی و 
توجه به آن را مطرح می نمايند، همانند شعار سال گذشته که 
حمايت از کاالی ايرانی بود که البته در ابتدای امسال رهبری 
به عدم تحقق مطلوب آن با وجود استقبال مردم از آن اشاره 

کردند.
از تولید و رونق آن است که بی شک اگر اين  بار سخن  اين 
مهم صورت گیرد بسیاری از معضالت اقتصادی حل می شود. 
خوداتکايی و روی پای خود ايستادن، قطع وابستگی به خارج، 
سخت  و  نرم  تهديدهای  و  ها  تحريم  تاثیری  بی  خودکفايی، 
چشم  مملکت  اين  سرمايه  به  که  آنان  و  بدخواهان  اقتصادی 
طمع دارند، ثبات در بازار ارز و افزايش ارزش پول ملی، اشتغال 

و ... بخشی از اتفاقات مبارک اقدام در رونق تولید است.
خراسان جنوبی يکی از استان هايی است که می بايست برای 
عملیاتی شدن رونق تولید، اقدامات بسیاری را به صورت عملی 
و نه صرفا شعاری طراحی و اجرا کند و گرنه در انتهای سال 
رونق  نظر  از  توسعه  های  شاخص  از  بسیاری  همانند  بازهم 
تولید هم در پايین جدول مقايسه ای با ساير استان ها و نیز در 
مقايسه با شاخص های صحیح در رونق تولید خواهد بود. بدين 
ابتدای  همین  در  که  است  فرض  استان  مسوولین  بر  مناسبت 
و  نظارت  و  رصد  کمیته  ايجاد  چون  اقداماتی  پیش  با  سال 
اين  در  اتفاق  اين  تا  نمايند  تالش  سال،  شعار  اين  پیگیری 
البته بهتراست در اين کمیته کارشناسانی  استان صورت گیرد. 
و  تولید  مشاوره  تولید،  چگونگی  بر  که  باشند  داشته  حضور 
اجرای تولید و برنامه ريزی صحیح در تولید، اطالع، آگاهی و 
باشند و در کنار تولیدکنندگان همراهی  نظر کارشناسی داشته 
تا  بنمايند  تولیدکنندگان  مشکل  حل  در  را  الزم  همکاری  و 
زمان  و  تولید  مسیر  در  که  بداند  قلب  قوت  تولیدکننده ضمن 
مشکالت، رها نشده و مجريان دولت در کنار اويند و به صورت 
عملی و عینی حالل مشکالت اويند وگرنه اين شعار در پايان 
سال در حد يک شعار صرف باقی مانده و مشکالت نیز بیشتر 

از پیش روی هم انباشت می شوند.
و  کمیته  اين  سوی  از  تشويقی  و  حمايتی  اقدامات  همچنین 
از  مالیات  اولیه، نحوه وصول  دولت نظیر تسهیل واردات مواد 
نقدينگی  تأمین  مالیاتی،  های  معافیت  و  تولیدکنندگان 
خطوط  و  ظرفیت  از  حداکثری  استفاده  جهت  ها  تولیدکننده 
تولیديشان، نظارت از سوی مراجع مرتبط جهت ارتقای کیفیت 
محصوالت تولیدی، تسهیالت ويژه به تولیدکنندگان و ... می 

تواند به بهبود و رونق تولید در استان کمک ويژه ای بنمايد.
همگی می می دانیم که بخش اعظمی از تولید به صنعت و بعد 
فرهنگی،  معدنی،  تولیدات  شامل  ها  بخش  ديگر  به  آن  از 
گردشگری و... بر می گردد، پس بهتراست برای درک عمیق 
دارند  فعالیت  اين حیطه  در  که  از سوی کسانی  تولید  از  تری 
اين مورد کتاب  در  بیشتری دست گیرشان شود که  اطالعات 
فرايندهای  جهانی،  دنیای  در  اقتصادی  اطالعات  چون  هايی 
فقهی-  بررسی  تولید،  در  ناب  مديريت  طعم  با  تجاربی  تولید، 
حقوقی و اقتصادی حمايت از تولید، برکت و رونق کسب و کار، 

ژاپن شناسی در ايران و ... توصیه می شود.
با اين حال به نظر می رسد برای رونق تولید در استان خراسان 
جنوبی مسوولین راه آسانی در پیش رو ندارند و بايد از تمام قوا 
و استعداد استان در کنار صداقت و روراستی با مردم و حمايت 
کوچک سعی  و  بزرگ  تولیدکنندگان صنايع  از  عملی  و  جدی 
يابد  عینی  تحقق  جنوبی  خراسان  استان  در  شعار  اين  تا  کنند 
چراکه بعضا مشاهده شده آنچه که بر روی کاغذ تحت آمار رو  
به رشد نشان داده شده و يا به عنوان گزارش کار به مسوولین 
باالدستی ارسال شده با آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده فاصله 
داشته و در عمل هدف و شعار داده شده عملیاتی نشده است.

دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور:
آموزه های اسالم را 

بر سر سفره مردم بیاوریم

فارس - دبیر شورای برنامه ريزی مدارس علوم دينی اهل سنت 
کشور بر ضرورت پیاده سازی تمدن سازی اسالمی در سطح دنیا 
مردم  سفره  سر  بر  را  اسالم  آموزه های  بايد  گفت:  و  کرد  تأکید 
بیاوريم. حجت االسالم کاظم لطفیان در همايش رسول رحمت، 
از جمله  علما را دژ نفوذناپذير در جامعه دانست و اظهار داشت: 
وظايف و مأموريت های مهم علمای اهل تسنن و تشیع می توان به 

تبلیغ، تبیین معارف دينی و اقامه حدود الهی اشاره کرد.
بیان  اثرگذار حضرت محمد)ص(،  و  مهم  نقش  به  اشاره  با  وی 
بر  آفرينش  نظام  و  است  هستی  مفسر  تنها  پیامبر)ص(  داشت: 
بر   نمی تواند  کسی  لذا  است  شده  ترسیم  مبارکش  وجود  مبنای 

پیامبر)ص( پیشی بگیرد و خداوند به او سالم می کند.
دبیر شورای برنامه ريزی مدارس علوم دينی اهل سنت کشور تبیین 
کرد: پیامبر اکرم )ص( افق نگاه ما را از زمین تا آسمان باال برد 
بر عهده  اسالمی  افق جامعه  بردن  باال  مأموريت  امروز  بنابراين 

علمای شیعه و اهل سنت است.

سرمقاله

دادگستری جمهوری اسالمی ایران

مردم در کمک و امدادرسانی
 به سیل زدگان درخشیدند

صدا و سیما - خطیب جمعه بیرجند به سیل اخیر 
در برخی نقاط کشور اشاره کرد و گفت: مردم در 
خوب  زدگان  سیل  به  امدادرسانی  و  کمک 
نماز  در  نوفرستی  االسالم  حجت  درخشیدند. 
عبادی سیاسی جمعه گفت: مردم با وجود مردم در 
زدگان  سیل  به  امدادرسانی  و  کمک 
مسئوالن  کنار  در  اقتصادی  درخشیدندمشکالت 
حاضر شدند و کمک های خود را به سیل زدگان 
ادامه  ها  کمک  اين  همچنان  بايد  و  دادند  هديه 
نیاز  مناطق  اين  مردم  هنوز  که  چرا  باشد  داشته 
دارند. وی با اشاره به اينکه پیامبران در زمان های 
گفت:  کردند  ايستادگی  ظلم  مقابل  در  مختلف 
ظلم  برابر  در  کردند  مجاهدت  انبیا  که  همانگونه 
امروز نیز تکلیف است که همه مسلمانان نسبت به 
طاغوت شناخت داشته باشند و با آن مبارزه کنند. 
امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به اينکه در آستانه 
ماه شعبان قرار داريم افزود: ماه رجب و ماه شعبان 
مقدمه است برای مهیا شدن ماه مهمانی خدا که 
االسالم  حجت  دانست.  بايد  را  فرصتها  اين  قدر 
نوفرستی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب در 
بهره گیری از جوانان گفت: ايشان بیان داشتند که 
و  مومن  جوانان  به  متعلق  اسالمی  ايران  فردای 
پرانگیزه است که با اراده قاطع و ابتکار پی در پی 

می توانند ايران را به اوج برسانند.

نامگذاری بیش از ۶۵ هزار نفر
 به نام محمد و احمد

باشگاه خبرنگاران - مديرکل ثبت احوال استان گفت: 
تعداد 65 هزار و 504 نفر به نام های مبارک محمد و 
احمد مزين و  نام گذاری شده اند. فاطمی مدير کل ثبت 
احوال استان گفت: مبعث پیامبر گرانقدر اسالم )ص( به 
عنوان نقطه عطفی در تاريخ بشريت محسوب می شود. 
وی ضمن تاکید بر استفاده از نام های نیکو برای فرزندان 
افزود: در مجموع 57 هزار و 986 نفر به نام محمد و 7 
هزار و 518  نفر نیز به نام احمد نام گذاری شده اند. 
فاطمی با اشاره به اينکه در سال 1397تعداد  250 نفر 
به نام محمد و 27 نفر نیز به نام احمد نام گذاری شده 
اند. اظهار کرد: در سال 1397، 8  هزار و 605 نوزاد پسر 

در خراسان جنوبی متولد شده است.

مرخصی بیش از هزار زندانی 
در ایام نوروز

صدا و سیما - بیش از هزار زندانی در استان در ايام 
عید نوروز به مرخصی رفتند. مديرکل زندان ها و 
ايام  در  گفت:  استان  تربیتی  و  تأمینی  اقدامات 
تعطیالت نوروزی امسال هزار و 27 زندانی در استان 
به مرخصی رفتند. هاشمی افزود: از اين تعداد 168 
نفر که باقی مانده حبس آنها زير شش ماه بود با 
آزاد  استان  زندانهای  از  آزادی  به  منجر  مرخصی 
شدند. وی گفت: با اجرای بخشنامه مرخصی عید 

نوروز، 859 نفر نیز به مرخصی 15 روزه رفتند.

۴ میلیون گردشگر ایام نوروز از 
جاذبه های استان بازدید کردند

تسنیم - مديرکل میراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشگری استان خراسان جنوبی گفت: 4 میلیون 
نوروز  ايام  در  جنوبی  خراسان  جاذبه های  از  بازديد 
انجام شد که جاذبه های طبس در صدر بازديدها 
بود. رمضانی در بازديد از باغ اکبريه  بیرجند با اشاره 
به  استقبال بسیار خوب مسافران نوروزی از اماکن و 
جنوبی  خراسان  تاريخی  و  گردشگری  جاذبه های 
اظهار داشت: از 28 اسفندماه تا کنون بالغ بر يک 
میلیون و 750 هزار و 788 نفر در واحدهای اقامتی 
چهار  بر  بالغ  افزود:  وی  اند.  داشته  اقامت  استان 
طبیعی،  تاريخی،  جاذبه های  از  بازديد  میلیون 
ايام نوروز امسال  گردشگری و فرهنگی استان در 
انجام شده است. وی با بیان اينکه بیشترين بازديدها 
گردشگری  جاذبه های  و  اماکن  از  تاکنون 
شهرستان های طبس، فردوس، بشرويه، نهبندان و 
خوسف بوده است، گفت: در ايام تعطیالت نوروزی 
37 واحد بوم گردی نیز در استان به مسافران خدمات 
ارائه می دهند. رمضانی افزود: آشنايی گردشگران با 
آثار و جاذبه های تاريخی، فرهنگی و طبیعی، معرفی 
ارائه  و  محلی  سوغات  و  دستی  صنايع  فروش  و 
غذاهای سنتی و اجرای بازی های بومی و محلی از 
ايام  در  بوم گردی  اقامتگاه های  فعالیت های  جمله 

تعطیالت نوروزی بوده است.

اخبار کوتاه

صدا و سیما - اولین بره وحش های اوريال در 
متولد  سربیشه   - درمیان  حفاظت شده  منطقه 

شدند.
استان  زيست  محیط  حفاظت  يگان  فرمانده 
های  بره  اولین  تولد  از  تصاوير  اولین  گفت: 
درمیان  شده  حفاظت  منطقه  در  اوريال  میش 
- سربیشه توسط محیط بان علی رجبی ضبط 
شد. مسعود مستقیم با بیان اينکه اين تولد 15 
 : افزود  است  افتاده  اتفاق  موعد  از  زودتر  روز 
پوشش گیاهی غنی، بارندگی های اخیر، دمای 
از  منطقه  مطلوب  آبی  وضعیت  و  هوا  مناسب 
زودهنگام  تولد  باعث  که  است  داليلی  جمله 

اين بره وحش ها شده است. 
وی با بیان اينکه منطقه حفاظت شده درمیان 
- سربیشه زيستگاه حدود 2 هزار رأس از قوچ 

و میش های اوريال است گفت: پیش بینی می 
 700 حدود  تولد  شاهد  اخیر  روز  چند  در  شود 
رأس از بره وحش های اوريال در اين منطقه 
زيست  محیط  حفاظت  اداره  سرپرست  باشیم. 
میش  اينکه  به  اشاره  با  سربیشه  شهرستان 
 : افزود  هستند  زا  دوقلو  عمدتا  اوريال  های 
که  است  شده  سبب  منطقه  مناسب  شرايط 
امسال انشاهلل شاهد تعداد زيادی از 3 قلوزايی 

اين گونه ی منحصر به فرد نیز باشیم.
محیط  دوستداران  همه  از  همچنین  مستقیم 
از  خواست  منطقه  اين  بومی  اهالی  و  زيست 
برداشتن بره وحش های اوريال جدا خودداری 
زيست  تخلف  هرگونه  با  چنانچه  و  کنند 
مواجه  روز  شبانه  از  هرساعت  در  محیطی  

شدند با شماره تلفن 1540 تماس بگیرند.

تسنیم - رئیس دانشگاه بیرجند گفت: در راستای 
علمی  تبادالت  المللی  بین  دانشجوی  جذب 

دانشگاه بیرجند و دانشگاه کابل افزايش می يابد.
احمد خامسان با اعالم اين خبر در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: پیرو گفتگوهای صورت گرفته بین 
مقامات دانشگاه بیرجند و دانشگاه کابل دو طرف 
توافق کردند تا در سال 1398 تفاهم نامه همکاری 
بین دو دانشگاه در وزارت تحصیالت عالیه و دولت 
افغانستان به تأيید برسد. وی گفت: در همین راستا 
رئیس دانشگاه کابل در نامه ای رسمی به رئیس 
دانشگاه بیرجند در زمینه گسترش مراودات علمی و 
برنامه ريزی برای اجرايی کردن مفاد تفاهم نامه 
دانشگاه  رئیس  و عالقه مندی کرد.  آمادگی  ابراز 
بیرجند يادآور شد: پیش از اين در اسفند 1397 نیز 
قرارداد همکاری علمی بین دانشگاه بیرجند و بنیاد 

نخبگان افغانستان امضا شد. خامسان بیان کرد: 
پیرو تفاهم نامه امضا شده بین دانشگاه بیرجند و 
بنیاد نخبگان افغانستان و مذاکرات صورت گرفته 
نامه اجرايی همکاری علمی بین دانشگاه  توافق 
بیرجند و بنیاد نخبگان افغانستان به امضا طرفین 
رسید. وی افزود: در اين مراسم  حاضران به بررسی 
روش های همکاری علمی دوجانبه و فراهم کردن 
زمینه برای تحصیل دانشجويان کشور افغانستان در 

دانشگاه بیرجند پرداختند. 
رئیس دانشگاه بیرجند تصريح کرد: اجرايی کردن 
مراودات علمی از جمله ايجاد تسهیالت و امکانات 
رفاهی برای داوطلبان افغانستانی معرفی شده از 
طرف بنیاد نخبگان افغانستان برای تحصیل در 
دانشگاه بیرجند از جمله مفاد اصلی اين قرارداد 

اجرايی است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان :

تولد زودهنگام اولین بره وحش های اوریال
 تبادالت علمی دانشگاه بیرجند 
و دانشگاه کابل افزایش می یابد

سازمان ثبت اسناد وامالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی

دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور در نشست علمای شیعه و سنی خراسان جنوبی:

طالب شیعه و سنی، امید و نشاط را در جامعه گسترش دهند

ريزی  برنامه  دبیر شورای  زعفران - گروه خبر: 
گفت:  کشور  سنت  اهل  دينی  علوم  مدارس 
جامعه  در  را  نشاط  و  امید  سنی  و  شیعه  طالب 

گسترش دهند و از جمالت يأس آور بپرهیزند.
حجت االسالم کاظم لطفیان در نشست علمای 
در  کرد:  اظهار  جنوبی  خراسان  سنی  و  شیعه 
موضوع نفوذ دشمن علما دژ نفوذ ناپذير جامعه و 
مسئولیت های  که  هستند  مسلمان  گاه  تکیه 

متعددی بر عهده آنان است.
دينی  علوم  مدارس  ريزی  برنامه  شورای  دبیر 
اهل سنت کشور بیان کرد: تبیین درست معارف 
مهم  وظايف  از جمله  الهی  اقامه حدود  و  دينی 

علمای شیعه و سنی در جامعه امروز است.
معارف  تشنه  جهان  اينکه  به  اشاره  با  لطفیان 
بايد خود و جامعه  ادامه داد:  پیامبر )ص( است، 
خويش را به سیره و معارف پیامبر )ص( نزديک 
عموم  و  علما  از  قرآن  خواست  که  چرا  کنیم 

با هزينه  اسرائیلی ها  مسلمانان است. وی گفت: 
کردن 500 میلیارد دالر می خواهند در عربستان 
شهر هوشمند در راستای اهداف خود بسازند که 
مبعث  اهداف  از  را  اسالمی  جوامع  اتفاقات  اين 

دور می کند.
دينی  علوم  مدارس  ريزی  برنامه  شورای  دبیر 
اهل سنت کشور افزود: متأسفانه باج دهی برخی 
استکبار  به  عربستان  چون  اسالمی  کشورهای 
موجب می شود که ترامپ به راحتی آنان را گاو 

شیرده خطاب کند.
لطفیان اظهار کرد: متأسفانه کشور عربستان گاه 
کشورهای  علیه  آمريکا  و  اسرائیل  با  پیوند  با 
انجام  را  نادرست و شرمساری  اقدامات  اسالمی 

می دهد.
نتیجه  اين  به  امروزه  استکبار  کرد:  بیان  وی 
جنگ  با  جز  ايران  جامعه  بنیان های  که  رسیده 
مذهبی از بین نمی رود و به راحتی در گفته های 

خود اين مهم را بیان می کنند.
دينی  علوم  مدارس  ريزی  برنامه  شورای  دبیر 
آموزه های  بايد  اينکه  بیان  با  کشور  سنت  اهل 
درس  گفت:  بیاوريم،  مردم  سفره  بر  را  اسالم 
پیامبر اسالم )ص( برای مسلمانان عزت، مبارزه 

با ظلم و استکبار است.
لطفیان اظهار کرد: از نگاه مستکبران عالم دينی 
مسیر  در  که  است  اعتقادی  آن  اسالم؛ خوب  و 
و  دهد  ادامه  را  خود  حرکت  دشمن  با  سازش 
کاری به موضوعاتی چون دشمن ستیزی نداشته 
اسالم  پیامبر  هدف  جامعه  داد:  ادامه  وی  باشد. 
و  حجاز  سرزمین  تنها  هدايتگری  برای  )ص( 
مردمی خاص نبود بلکه مأموريت ايشان سعادت 

کل بشريت در طول تاريخ است.
دينی  علوم  مدارس  ريزی  برنامه  شورای  دبیر 
اهل سنت کشور گفت: تمدن سازی اسالمی با 

تأسی از رسول ا... )ص( وظیفه امروز ما است.
تبلیغات دشمن  واسطه  به  اينکه  بیان  با  لطفیان 
ممکن است برخی مردم ناامید باشند، يادآور شد: 
ناامید  راستای  در  نبايد  و سنی  هیچ طلبه شیعه 

کردن مردم و ايجاد يأس قدم بردارد.
تبیین دستاوردهای انقالب امید به 
آینده را در دل مردم زنده می کند

نیز   خراسان جنوبی  اسالمی  تبلیغات  مديرکل 
آينده  به  امید  انقالب  دستاوردهای  تبیین  گفت: 

را در دل مردم زنده می کند.
حجت االسالم احمد رضايی، اظهار کرد: امنیت، 
در  اسالمی  مذاهب  همدلی  و  آرامش 
آن  از  بايد  که  است  زدنی  مثال  خراسان جنوبی 

حفاظت و حراست کرد.
مديرکل تبلیغات اسالمی خراسان جنوبی با اشاره 
انقالب  پیروزی  از  بعد  شده  ايجاد  خدمات  به 
اسالمی، بیان کرد: بعد از انقالب اسالمی 170 
شده  ساخته  سنت  اهل  مناطق  در  مسجد  هزار 
است و بسیاری از روستاهای مرز نشین از نعمت 

آب و برق برخوردار شدند.
با تبیین ثمرات  ادامه داد: شايسته است  رضايی 
انقالب اسالمی امید  و دستاوردهای چهل ساله 
به آينده را در بین مردم و به ويژه جوانان ونسل 

جديد زنده نگه داريم.
بستگی  هم  و  تالش  همت،  با  بايد  افزود:  وی 
گام دوم انقالب را هم با قوت برداريم که در اين 
جامعه  ونخبگان  علما  روشنگری  وظیفه  مسیر 

اسالمی بیش از ديگران است.
گفت:  خراسان جنوبی  اسالمی  تبلیغات  مديرکل 
تحقق  در  اسالمی  انقالب  رهبر  حقیقی  بازوان 
کشور،  جلوی  به  رو  حرکت  و  انقالب  دوم  گام 
جوانان و روحانیت هستند که در اين زمینه بايد 

رسالت خود را به درستی انجام دهند.
بیانیه گام دوم رهبر انقالب  رضايی اظهار کرد: 
اسالمی در مسیر پیشرفت کشور بسیار گرهگشاء 
و روشنگر است چرا که هم دستاوردهای گذشته 
و هم افق آينده را به درستی و با آگاهی ترسیم 

کرده است.
نام  به   98 سال  نامگذاری  به  اشاره  با  رضايی 
اسالمی  انقالب  رهبر  توسط  تولید  رونق  سال 
يادآور شد: بايد تفکر مصرف گرايی را با فرهنگ 
سازی به ويژه در روستاها از بین ببريم و اينگونه 
و  نان  تأمین  برای  روستايی  يک  که  نباشد 

گوشت مرغ خود نیاز به شهر داشته باشد.

 نماینده ولی فقیه درخراسان جنوبی در دیدار با فرمانده و جمعی از کارکنان انتظامی استان: 

مردم امنیت را مدیون چشم بیدار پلیس هستند
در  فقیه  ولی  نماينده  فرد:  کاظمی   - زعفران 
استان خراسان جنوبی در ديدار با کارکنان پلیس 
در اين استان، امنیت مردم را مديون چشم هايی 

دانست که بیدارند تا آنان راحت بخوابند. 
نماينده ولی فقیه در  آيت ا... سیدعلیرضا عبادی 
شهرستان  جمعه  امام  و  جنوبی  خراسان  استان 
بیرجند، در ديدار با فرمانده و جمعی از کارکنان 
انتظامی استان اظهار داشت: مردم سالمت خود 
در  نیروی انتظامی  شبانه روزی  تالش  مديون  را 
تالش  مجاهدانه  که  هستند  کشور  جای جای 
جشن  شادی  به  را  ايام  اين  مردم  تا  می کنند 
باالترين  از  و  ارزشمند  بسیار  اين  و  بگیرند 

عبادات است.
نماينده ولی فقیه در استان خراسان جنوبی افزود: 
به نیروی انتظامی که حدود يک ماه است برای 
تالش  و  برنامه ريزی  نوروزی  مسافران  امنیت 
می گويم؛  نباشید  خسته  و  خداقوت  می کند، 
می کشد،  دوش  به  نیروی انتظامی  که  زحماتی 

مجاهدت در راه خداوند است.
کارکنان  به  خطاب  با  عبادی  آيت ا... 
نیروی انتظامی، گفت: پلیس هرقدر که احساس 

کند، تالش آنان باعث شده تا تعداد بیشتری از 
به  سالمت  به  مقررات  اجرای  با  هموطنانمان 
از تن شان خواهد  را  منزل خود برسند، خستگی 
گرفت که اين کاری بزرگ و اجری عظیم دارد 
و ان شاءهلل پاداشش را خدواند متعال خواهد داد.

ايام  همین  در  ناجا  کار  البته  داشت:  بیان  وی 
بلکه  نمی شود؛  خالصه  امنیت  تأمین  و  نوروز 
نیروی انتظامی  برعهده  ديگر  مسئولیت  ده ها 
است که به شايستگی در حال انجام آن هستند.

امام جمعه شهرستان بیرجند با اشاره به اين که 
رهبر معظم انقالب، امسال را به نام رونق تولید 
هر  در  نیرويی  هر  افزود:  کرده اند،  نامگذاری 
جايگاهی که باشد، بايستی مقدمات شعار امسال 
را فراهم کند و نیروی انتظامی نیز در رونق تولید 
رونق  به  تا  باشد  داشته  بیشتری  اهتمام  امنیت، 

تولید اقتصادی، کمک بیشتری شود.
نیروی انتظامی  اينکه  بیان  با  عبادی  آيت ا... 
لحاظ  از  چه  امنیت  تولید  در  را  سهم  بیشترين 

امنیت ترافیک و چه از لحاظ امنیت اجتماعی و 
و  جان  امنیت  مردم  کرد:  عنوان  دارد،  ناامنی ها 
مال خود را مديون چشم هايی هستند که بیدارند 
که  اين  بیان  با  وی  بخوابند.  راحت  آنان  تا 
بسیار  کشور  سطح  در  داده  رخ  طبیعی  حوادث 
سنگین و خسارت بار بود، تصريح کرد: فرمان به 
شرايط  اين  در  قوا  کل  معظم  فرمانده  موقع 
آالم  بر  مرهمی  و  کارساز  بسیار  حساس، 
آسیب ديدگان بود که با حضور نیروهای مسلح و 
مردم در کمک به حادثه ديدگان، افتخاری ديگر 

در کارنامه انقالب ثبت شد.
جنوبی  خراسان  استان  در  فقیه  ولی  نماينده 
حوادث  متعهد،  نیروهای  برکت  به  کرد:  اضافه 
اخیر رخ داده در کشور مديريت فوق العاده ای شد 
و در هر بخشی که الزم بوده، ناجا ورود کرده و 

پای کار بوده است.
آيت ا... عبادی خاطر نشان کرد: از نقش خانواده 
چراکه  شد؛  غافل  نبايد  امنیت  تولید  در  پلیس 
هستند؛  سهیم  امنیت  تولید  در  نیز  آنان  خانواده 
با انديشه فضای باز  برای شما دعا می کنیم که 
ايمانی، به بندگان خدا خدمت بی منت می کنید.

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اين که آقای حمیدرضا مالئی درمیان به استناد  دو برگ استشهاديه گواهی شده منضم به تقاضای 
کتبی درخواست صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول را از اين اداره نموده و مدعی است که سند مالکیت 
شش دانگ عرصه و اعیان پالک 12017 فرعی از شماره 1554 اصلی واقع در بخش 2 شهرستان بیرجند 

که متعلق به وی می باشد، به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذيل ثبت 113407 صفحه 
221 دفتر امالک جلد 678 بنام آقای حمیدرضا مالئی درمیان ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گرديده و دفتر امالک بیش از اين حکايتی ندارد 
علیهذا مراتب  اعالم تا چنانچه کسی مدعی سند مالکیت نزد خود يا معامله ای نسبت به آن انجام داده مراتب به اين اداره اعالم فرمايند واال بعد 

از مدت 10 روز بعد از آگهی مذکور سند مالکیت المثنی بنام متقاضی برابر مقررات صادر خواهد شد. 
علی فضلی- رئیس ثبت اسناد و امالک  شهرستان بیرجند
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اقتصاد و توسعه قیمت سکه و ارز 
در بازار خرسان جنوبی

سکه امامی
نیم سکه  
ربع سکه  

 4,706,000  
2,525,000
1,645,000

13,200
15,200
14,500        
3,558

دالر
یورو
پوند  
درهم
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پارچه ای که الکتریسیته تولید می کند

دو شرکت یک چادر کمپینگ ابداع کرده اند که نور خورشید را جمع 
آوری می کند. پارچه این چادر ۱۲۰ وات الکتریسیته به ازای هر متر 
نروژی  شرکت  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به  کند.  می  تولید  مربع 
 Midsummer با همکاری شرکت سوئدی Trapon Solar
AB نخستین پارچه چادر کمپینگ دنیا را ابداع کرده اند که می تواند 
 Midsummer شرکت  کند.  جمع آوری  را  خورشید  انرژی 
سلول های خورشیدی سبک و نازک تولید می کند. این سلول ها روی 
شرکت  در  پارچه  این  شده اند.  لمینیت  کمپینگ  چادر  پارچه های 
Trapon Solar تولید می شود. این سلول ها سبک هستند و وزن 
چادر را افزایش نمی دهند. این پارچه مخصوص حدود ۱۲۰ وات 

الکتریسیته به ازای هر متر مربع تولید می کند.

۳۳ هزار نفر از موزه های 
خراسان جنوبی بازدید کردند

تا  مهر - مسئول موزه های خراسان جنوبی گفت: 
کنون بیش از ۳۳ هزار نفر از موزه های سطح استان 

بازدید داشته اند.
غالمحسین شعیبی، با اشاره به اینکه طی ایام نوروز 
مسافران  پذیرای  استان  در  فعال  موزه   ۱۷ امسال 
نوروزی است، اظهر کرد: از مجموع موزه های تعداد 
هشت موزه مردم شناسی، باستان شناسی، مشاهیر، 
پهلوانی، عروسک، فسیل، وقف و اشیا مردم شناسی 
در شهرستان بیرجند فعال است. وی از بازدید بسیار 
خوب مردم و مسافران از موزه های سطح استان خبر 
داد و افزود: تا کنون بیش از ۳۳ هزار نفر از موزه های 

سطح استان بازدید داشته اند.

توزیع مرحله چهارم گوشت
 تازه گوسفندی تنظیم بازار

صدا و سیما - مرحله چهارم گوشت تازه گوسفندی 
تنظیم بازار در شهرستانهای استان خراسان جنوبی 

آغاز شد.
سازمان  تجارت  توسعه  و  بازرگانی  امور  معاون 
ها  شهرستان  در  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
گفت: در این مرحله 9 تن گوشت  تازه گوسفندی 
تنظیم بازار در شهرستان های استان توزیع می شود.

جویبان افزود: گوشت  تازه گوسفندی تنظیم بازار در 
خوسف و سربیشه در فروشگاه های منتخب، طبس 
و درمیان از شنبه در فروشگاه های منتخب و توزیع 
انجام خواهد  بعدی  در مرحله  در سایر شهرستانها 
شد.  وی گفت: قیمت هر کیلو ران گوسفندی 44 
هزار و 500 تومان و شقه سردست 42 هزار و 500 
و  است  شده  تعیین  کنندگان  مصرف  برای  تومان 
شهروندان می توانند آدرس مراکز توزیع را از ۱24 

شهرستان دریافت نمایند.

جشنواره مجسمه های نمکی
 تاالب کجی امسال برگزار می شود

زعفران - دالکه: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان جنوبی گفت: جشنواره ملی مجسمه های 
نمکی تاالب کجی نمکزار پس از یک وقفه یکساله 
به دلیل خشکسالی و خشک شدن تاالب، امسال با 
بارش های اخیر در نهبندان و آبگیری این تاالب، 
برگزار می شود. ناصر نبی زاده از برگزاری اختتامیه 
تاالب  نمکی  های  مجسمه  ملی  جشنواره  دومین 
کجی نمکزار خراسان جنوبی در ۳0 فروردین ماه 
امسال خبر داد. وی بیان کرد: ۱۱8 اثر در قالب 90 
گروه از ۱۷ استان به دبیرخانه دومین جشنواره ملی 
مجسمه های نمکی تاالب کجی ارسال شده است 
که این گروه ها در مرحله پایانی و بخش مسابقه این 
پرداخت.  خواهند  رقابت  به  یکدیگر  با  جشنواره 
ارشاد اسالمی خراسان جنوبی  مدیرکل فرهنگ و 
گفت: از این تعداد در نهایت 25 گروه برای داوری 
حضور  با  ماه  فروردین  که  شده  انتخاب  نهایی 
استادان برجسته هنرهای تجسمی کشور در بخش 
مجسمه سازی با یکدیگر رقابت می کنند. وی افزود: 
سه داور کشوری طاهر شیخ الحکمایی، هادی عرب 
نرمی و محمد بهرامی طرح ها را در این جشنواره 

داوری خواهند کرد.

افزایش منابع ملی برای تکمیل 
پروژه های خیرساز خراسان جنوبی

ایسنا - مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
خراسان جنوبی با بیان اینکه با همت خیرین، منابع 
ملی بیشتری به استان تعلق می گیرد، گفت: مجلس 
تصویب کرده که در سال 98، هزار میلیارد تومان از 
مردمی  تمام  نیمه  پروژه های  به  ملی  منابع  محل 

اختصاص دهد تا پروژه ها به اتمام برسد.
رسانه های  خبرنگاران  جمع  در  بیکی،  محمدرضا 
گروهی اظهار کرد: فرهنگ سازی و جذب خیرین 
است  مدارس  نوسازی  اولویت های  از  ساز  مدرسه 
چراکه به دنبال فرهنگ سازی این مهم، نیازهای 

آموزش و پرورش در این زمینه برآورده می شود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان 
جنوبی افزود: سرمایه گذاری های مردم و وقفی که 
کشور  زیربنایی  توسعه  راستای  در  می دهند  انجام 
مدارس  نوسازی  کل  اداره  و  دارد  بسزایی  اهمیت 
هرچه در زمینه فرهنگ سازی تالش کند، نتیجه آن 
نهایت  در  و  پرورش  و  آموزش  و  آموزان  دانش  را 

همه آحاد مردم به خوبی لمس می کنند.

ارسال سومین محموله کمک های 
امدادی استان به مناطق سیل زده

جمعیت  آمادگی  و  لجستیک  اداره  رئیس   - ایسنا 
هالل احمر خراسان جنوبی گفت: سومین محموله 
سیل  برای  جنوبی  خراسان  امدادی  کمک های 

زدگان خوزستان ارسال شد.
حسین ذاکریان با بیان اینکه پیش از این، 920 بسته 
مواد غذایی در دو مرحله به استان گلستان ارسال و 
بین مردم سیل زده توزیع شد، افزود: این بسته ها 
نیاز غذایی یک ماه برای بیش از چهار هزار نفر بود 

که ارزش هر بسته 500 هزار تومان است.

فناوری

اخبار کوتاه

معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی در دیدار با مدیرعامل و معاونین جمعت هالل احمر:

تالش امدادگران هالل احمر بر هیچ کس پوشیده نیست

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسالمی:

اختصاص۱۵۰۰ میلیارد تومان برای گازرسانی به استان های شرق کشور

استاندار خراسان جنوبی در بازدید از اماکن تاریخی بیرجند:

 اقامت بیش از ۱/3 میلیون نفر گردشگر نوروز ۹۸ در استان

استاندار  عمرانی  امور  معاون  خاتمی:   - زعفران 
های  تالش  و  اقدامات  گفت:  خراسان جنوبی 
رضایت  موجب  احمر  هالل  جمعیت  امدادگران 
پروردگار است چراکه تالش امدادگران هالل احمر 
بر هیچ کس پوشیده نیست. سید مجتبی علوی مقدم 
در دیدار با مدیرعامل و معاونین جمعت هالل احمر 
احمر،  اظهار داشت: کار در جمعیت هالل  استان، 
یک کار داوطلبانه و ایثارگرانه محسوب می شود و با 
تمام مشکالتی که پیش روی آنهاست، ولی حس 
انسان دوستانه و توجه به هم نوع موجب حضور افراد 
در این مجموعه شده است. وی گفت: حاکمیت هم 
از  را موظف می داند که به صورت تمام قد  خود 
کامل  حمایت  و  دارنی  قدر  احمر  هالل  مجموعه 
انجام دهد و در چند سال گذشته به دلیل مشکالت 
اقتصادی در بدنه دولت و خراسان جنوبی، دست ما 
در خصوص مساعدت ها و همراهی ها بسته شده 
خراسان جنوبی  استاندار  عمرانی  امور  معاون  است. 

فردی  صورت  به  امدادگران  تمامی  کرد:  اظهار 
اقدامات خوبی انجام می دهند ولی در بحث تیمی 
هنوز باید تالش کرد و با تشکیل کارگروه هایی، 
آموزش ها را در بعد عملی نیز پیگیری کرد. علوی 
مدیریت  نظر  زیر  کارگروه   ۱4 فعالیت  از  مقدم 
بحران در استان خبر داد و گفت: کارگروه ها باید 
و  امکانات  با  متناسب  پیشگیرانه  شرایط  در 
تجهیزات استان، آموزش های الزم را ببیند چراکه 

صورت  به  و  شده  تعریف  پیش  از  برنامه هایی 
استاندارد در اختیار این کارگروه ها قرار می گیرد و 
امکاناتی را نیاز دارد که ممکن است در استان ما 
های  راه  دنبال  به  باید  لذا  باشد؛  نداشته  وجود 
و  لرزه خیزی  زمینه  در  بود. وی گفت:  جایگزین 
گسل ها در استان کار عملی متناسب انجام نشده 
باید به سمت تهیه  و مطالعات کلی بوده است و 
تا  رفت  زلزله  موضوع  در  بندی  پهنه  های  نقشه 

ساخت و سازها در گسل ها با محاسبات و برنامه 
ریزی انجام شود که جمعیت هالل احمر استان هم 

در این زمینه نیاز به آموزش و بروز رسانی دارد.
معاون امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره 
به موضوعات فرهنگی، گفت: نقش رسانه ها در 
تا  و هنوز  است  اهمیت  افکار عمومی حائز  تنویر 
اطالع رسانی شایسته موضوعات فاصله داریم که 

در این خصوص رسانه ها باید با ما همراه باشند.
علوی مقدم از صداقت، امانت داری، ایثار و فدارکاری 
امدادگران جمعیت هالل احمر تشکر و قدردانی کرد و 
با مدیریت  با مشارکت جمعیت هالل احمر  گفت: 
بحران استان امدادرسانی ها به موقع و شایسته انجام 
شده است. وی در خصوص مجتمع تجاری، اداری 
هالل بیرجند، گفت:  از شهرداری انتظار است کمک 
کند تا ساختمان جدید به بهره برداری برسد چرا که 
هالل احمر در این خصوص بی توجه نبوده و مجوز 
های الزم برای ساخت و ساز این پروژه اخذ شده است.

تسنیم - نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف 
در مجلس شورای اسالمی گفت: با مصوبه مجلس 
برای  تومان  میلیارد   500 و  هزار  یک  از  بیش 
گازرسانی به روستاها و شهرها با اولویت استان های 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان 

اختصاص پیدا کرده است.
جمع  در  عبادی  محمدباقر  سید  حجت االسالم 
قوه  در  مدیریتی  تغییراتی  به  اشاره  با  خبرنگاران 
قضاییه در پایان سال گذشته اظهار داشت: انتخاب 
شایسته حجت االسالم والمسلمین رئیسی در قوه 
قضاییه را تبریک می گوییم و امیدواریم با مفاسد 

اقتصادی برخورد جدی صورت گیرد.
وی گفت: بعد از انقالب اسالمی تاکنون هیچ فردی 
به اندازه حجت االسالم رئیسی با قوه قضاییه آشنا 
نبوده و ایشان فرزند قوه قضاییه است و امیدواریم 

این آشنایی منشأ تحول در قوه قضاییه شود.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس 
سازمان  رئیس  سفر  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
نوبخت  از  بارها  افزود:  استان  به  بودجه  و  برنامه 
برای آمدن به خراسان جنوبی دعوت شد و وی در 
این سفر بیش از یک هزار میلیارد تومان وعده داد 

که یک قدم مثبتی است. عبادی تصریح کرد: مردم 
دقت می کنند و نمایندگان مجلس نیز رصد خواهند 
کرد که کدام یک از این وعده ها عملیاتی شده و 

کدام وعده عملیاتی نشده است.
وی ادامه داد: ساخت ۱0 هزار واحد مسکونی برای 
محرومان در استان طی یک سال به همت کمیته 
با  بودجه  و  برنامه  سازمان  و  مسکن  بنیاد  امداد، 
هزینه 500 میلیارد تومان یک اقدام خوبی بود که 

می تواند اشتغال و اقتصاد استان را رونق دهد.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس 
بحث  برای  کرد:  خاطرنشان  اسالمی  شورای 
گازرسانی به استان در سال 9۷ با مصوبه مجلس 
در  گازرسانی  نهضت  و  شد  گذاشته  خوبی  اعتبار 
روستاهای  از  بسیاری  به  و  گرفت  شکل  استان 

استان گاز رسید.
عبادی اظهار داشت: نهضت گازرسانی به خراسان 
جنوبی در سال جاری نیز انجام می شود و با مصوبه 
تومان  میلیارد  و 500  هزار  یک  از  بیش  مجلس 
اولویت  با  شهرها  و  روستاها  به  گازرسانی  برای 
استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و 

هرمزگان اختصاص پیدا کرده است.

سال  روستاها  در  مهم  نکات  از  یکی  افزود:  وی 
گذشته این بود که طرح هادی اجرا می شد اما تیر 
چراغ برق در وسط این طرح جامانده بود و شرکت 
روستاها  مردم  از  آن  جابجایی  برای  نیز  برق 
هزینه ای طلب می کرد که اخیراً در مجلس تصویب 
شده تا دولت برای جابجایی این تیرهای چراغ برق 
این کار به صورت  اعتبار دهد و برای روستاییان 

رایگان انجام شود.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس 
شورای اسالمی گفت: یکی از مشکالت ایثارگران 
جایگاه  شأن  و  بود  بیمه  بحث  گذشته  سال  در 
در  اما  نشد  رعایت  جانبازان  و  ایثارگران  آزادگان، 
بودجه 98 تصویب شده که بنیاد شهید برای بیمه 

ایثارگران اعتباری را اختصاص دهد.
عبادی بیان کرد: یکی از نمایندگان مجلس در سال 
که  بود  داده  یارانه  قطع  به  پیشنهاد  گذشته 
نیاورد؛  رأی  مجلس  در  پیشنهاد  این  خوشبختانه 
کسانی که در تهران زندگی می کنند هیچ وقت درد 
درک  را  هستند  محروم  نقاط  در  که  کسانی 
نمی کنند. وی با بیان اینکه دولت ها باید به آموزش 
و پرورش اهتمام ویژه ای داشته باشند عنوان کرد: 

گاهی مواقع پول آب، برق و گاز مدارس در دست 
مدیران مانده بود و نمی دانستند چه کاری کنند اما 
با پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و 
تصویب در مجلس مقرر شد هزینه های آب، برق و 

گاز مدارس تا حد الگوی مصرف، رایگان باشد.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس 
را  مردم  هوای  باید  دولت  گفت:  اسالمی  شورای 
به  جهادی  روحیه  مدیران  و  باشد  داشته  بیشتر 

خدمت رسانی به مردم داشته باشند.

تسنیم - استاندار خراسان جنوبی گفت : از ابتدای 
هزار  و ۳00  میلیون  از یک  بیش  تاکنون  امسال 

گردشگر در این استان اقامت کردند.
محمدصادق معتمدیان در بازدید از اماکن تاریخی 

بیرجند اظهار داشت: امسال شاهد افزایش حضور 
جنوبی  خراسان  و  بودیم  استان  در  گردشگران 
در  گردشگری  زمینه  در  کشور  استان  ششمین 

نوروز امسال شد.

وی گفت: بوم گردی هم اتفاق جدیدی در حوزه 
نقش  تواند  می  که  است  استان  در  گردشگری 
این  اقتصاد  و  گردشگری  رونق  در  ای  عمده 
رونق  و  باشد  داشته  روستاها  در  بخش 

توسعه  برنامه های  روستاها جزو  در  گردشگری 
ای ما در استان است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: 60 نوع محصول 
در روستاها و مناطق عشایری استان تولید می شود 
که برای عرضه و فروش نیازمند ایجاد بازارچه در 

مناطق مختلف استان است.
معتمدیان با اشاره به شناسایی ۱500 اثر ملی در 
و  تاریخی  اثر  تاکنون 4  کرد:  نشان  استان خاطر 
تاریخی  عمارت  و  باغ  شامل  استان  گردشگری 
اکبریه بیرجند، روستای صنایع دستی خراشاد، قنات 
در  نهبندان  دهسلم  روستای  و  فردوس  بلده 

فهرست جهانی ثبت شده است.
زمینه  این  کرد:  بیان  جنوبی  خراسان  استاندار 
را  زیادی  خارجی  و  داخلی  گردشگران  ورود 
فراهم کرده که رو به افزایش است و تحول این 

بخش را در پی دارد.

یادداشت

نقش سازمان های مردم نهاد 
در مدیریت بحران

مرضیه شهریاری

ایران یکی از ده کشور حادثه خیز در دنیا است،از 4۱ نوع حادثه 
تلفات جهانی در  افتد و 6درصد  اتفاق می  ایران  2۱مورد آن در 

ایران بر اثر بالیای طبیعی رخ می دهد.
در بحران و حوادث طبیعی، گاه عمق فاجعه آنقدر وسیع و مخرب 
است که دولت به تنهایی نمی تواند به همه امور در کوتاه ترین 
زمان ممکن و تنها با تصیمیم گیری یک طرفه رسیدگی کند که 
در چنین شرایطی حضور نهادهای برخاسته از دل مردم به شدت 
احساس می شود همچنین مباحث اجتماعی امروز به یکی از مهم 
ترین دغدغه های همه جوامع از جمله ایران تبدیل شده است و مورد 

تاکید مقامات عالی نظام نیز قرار دارد.
شاید بتوان مهم ترین نقش سازمان های مردم نهاد را افزایش 

مشارکت اجتماعی،پیشرفت و توسعه جامعه است.
باتوجه به تجربه جهانی در مدیریت بحران باید بدنبال مدیریت 
بحران اجتماع محور بود،درگیر ساختن نیروهای بومی محلی در 
برنامه ریزی،سیاتگذاری، هماهنگی، کنترل و سازماندهی مپیریت 
بحران با هدایت دولت و الویت پرداخت بسیاری از کمک های 
بالعوض به سازمان های اجتماع محور که همان سازمان های 

مردم نهاد هستند از راه های موفقیت یک دولت است.
به  رسان،  یاری  های  تشکل  مثابه  به  نهاد  مردم  های  سازمان 
واسطه برخورداری از مولفه هایی چون تخصص، چابکی و سازمان 
مسیر  در  دولت  دوشادوش  بحران،  مواقع  در  میتوانند  یافتگی 
خدمت رسانی به جامعه گام بردارند پس می توان گفت باتوجه به 
اهمیت مشارکت مردم در مدیریت بحران، سازمان های مردم نهاد 
و  عملیاتی  نیروهای  کنار  در  اقشارجامعه  تاثیرگزارترین  از  یکی 
اجرایی دولتی به حوزه پیشگیری از قبل از بحران، آسیب دیدگان 

کمک کند.
در مدیریت بحران سه نهاد اصلی دولت،بخش خصوصی،جامعه 
جامعه  اخیر  های  بحران  در  دارند  را  اساسی  نقش  مدنی 
مدنی)سازمان های مردم نهاد( ثابت کردند که بدون هیچ گونه 
های  بخش  همچون  میتوانند  سیاسی،تشریفات،خودنمایی  نگاه 
عزیز  ایران  سازندگی  و  مردم  به  کشور  سراسر  در  جامعه  دیگر 

تالش کنند.
باتوجه به تاکیدات مقام مظعم رهبری و رویکرد جوان محور رئیس 
جمهور به حوزه جوانان سمن های حوزه جوانان میتوانند موجی از 

همراهی، رونق، تولید و مشارکت را در کشور فراهم کنند.  
وقوع سیل با روزهای آغازین سال نو همراه شد و مشغولیت های 
باید و شاید از  مردم و حتی اهالی رسانه باعث شد آن طور که 
همان ابتدا خبر این فاجعه از گستردگی الزم برخوردار نباشد اما به 
استان های کشور خصوصا  دیگر  به  زمان و سرایت سیل  مرور 
شیراز،لرستان،خوزستان عمق فاجعه بیشتر احساس شد،در مواقع 
بحران همه می خواهند کمک کنند اما وقتی بحث از مدیریت 
بحران است، باید بتوانیم کمک های حاصل از محبت و جوشش 

مردمی را ساماندهی کنیم که از هدر رفتن آنها جلوگیری شود.
کاسه  یک  باید  ها  مدیریت  اما  کنند  کمک  میخواهند  همه 
شود،شکل و جهت پیدا کند و تخصصی شود.از این رو بهتر است 
در مواقع بحران کمک های مردمی مدیریت شود و این کمک ها 
ممکن  جای  تا  است  شود.بهتر  هدایت  مردمی  نهادهای  بسمت 
اشخاص راسا به جمع آوری کمک نپردازند و نخبگان مردم را به 

سمت مشارکت اجتماعی در سمن ها هدایت کنند
در  جوانان  حوزه  های  سمن  خصوصا  دولتی  غیر  های  سازمان 
حادثه اخیر سیل به نسبت سال گذشته توانستند عملکرد بهتر و 
هماهنگی بصورت کشوری را از خود ارایه دهند و باسرعت دقت و 
صحت بیشتری به کمک رسانی پرداختند.این نشان می دهد که 
این سازمان ها طی سال گذشته کارآمدتر شده و توانسته اند به 
جایگاه بهتری دست یابند.با این وجود جامعه همچنان به تقویت 
پرتوان  بازوان  ها  که سمن  دارد؛چرا  نیاز  ها  بیشتر سمن  هرچه 
دولت  یاری  به  دشوار  شرایط  در  توانند  می  که  هستند  مردمی 

و نهادهای رسمی آمده و از شدت آالم اجتماعی بکاهد
باتوجه به حادثه اخیر که کل کشور را تحت تاثیر قرار داد سازمان 
چون  اقشاری  برای  بحران  این  در  توانستند  نهاد  مردم  های 
و  آموزشی  سرگرمی،  های  برنامه  سالخوردگان  و  کودکان،زنان 
توانبخشی داشته باشند.این سازمان ها در حوزه بهداشت نیز با ارایه 
ساخت  و  بهداشتی،سالمتی  اولیه  های  کمک  چون  خدماتی 
سرویس های بهداشتی، توانستند یاری رسان بخش دولتی باشند.

حمایت های روانی و اجتماعی از آسیب دیدگان نیز یکی از مهم 
ترین موضوعاتی بود که سمن ها در مدیریت بحران خصوصا سیل 

اخیر به آن توجه داشتند.

امروز  خاوران  پیام  مطبوعاتی  موسسه 
جم،  جام  قدس،  های   روزنامه  )دفترسرپرستی 
استان  در  اقتصاد(  دنیای  و  ایران  همشهری، 
برای سال  زیر  به شرح جدول  جنوبی  خراسان 

۱۳98 مشترک می پذیرد.
در صورت تمایل به اشتراک  هریک از روزنامه یا 
به  اشتراک  فرم  دریافت  و  مزبور  های  روزنامه 
نشانی بیرجند: خیابان غفاری- بین غفاری 25 و 
28 - پالک ۱۱، طبقه اول مراجعه و یا با شماره 
های:  تلفن 

8 -۳2۳4260۷ نمابر:۳2۳420۱4 تماس حاصل 
فرمایید.

@payampresskhj  کانال تلگرام
شماره  تلگرام  090۳064۳8۱9  

قابل توجه سازمان ها، ادارات، نهادهای دولتی و خصوصی خراسان جنوبی و شهرستان بیرجند و همشهریان گرامی

  اطالعیه پذیرش اشتراک سال 98 روزنامه های قدس، جام جم، همشهری، ایران و دنیای اقتصاد

 روابط عمومی موسسه مطبوعاتی گروه رسانه ای پیام خاوران امروز

                      جدول تعرفه اشتراک نشریات گروه رسانه ای پیام خاوران امروز  درسال ۱3۹۸                 ) قیمت ها 
به ریال(

مالحظاتیکساله6ماهه3ماههنام روزنامه

ارسال رایگان روزانه یک نسخه روزنامه "قدس خراسان “1/080/0002/160/0004/320/000  قدس

  جام جم و 
ایران

ارسال رایگان  روزانه یک ویژه نامه خواندنی 900/0001/800/0003/600/000

ارسال رایگان روزانه یک نسخه”همشهری استانهای خراسان”900/0001/800/0003/600/000همشهری

ارسال رایگان ویژه نامه های مختلف اقتصادی همراه با 1/350/0002/700/0005/400/000دنیای اقتصاد
روزنامه
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تلنگر

حقوق شهروندی

تقسیم ارثیه متوفی

پرسش: خواهرم فوت کرده است و فقط مادرم درقید حیات است، 
ضمنا خواهرفوت شده ام دارای همسر و یک فرزند پسر می باشد. 

لطفا پاسخ دهید که ارثیه او چگونه تقسیم می شود.
پاسخ: ورثه حین فوت خواهر شما، همسر و فرزند پسر و مادرتان 
می باشد که مادر ۶/۱ و همسر ۴/۱ و مابقی سهم فرزند پسر می 

باشد.

ملک

پرسش: اگر ملکی را بنام کسی بزنیم و در محضر ذکرکنیم که تا 
فوت ما نمی تواند ملک را بفروش برساند یا تصاحب کند امکان 

پذیر هست از نظر قانون؟
پاسخ: چنانچه شرط شود ملک یا مالی که به دیگری واگذار شده 
تا زمان حیات واگذارکننده قابل فروش یا هر نوع انتقالی مثل اجاره 
از  منظور  صورتیکه  در  است.  صحیح  شرط  این  نباشد  غیره  و 
تصاحب، هر گونه استفاده یا واگذاری یا تغییر در ملک باشد، شرط 

مذکور امکان پذیر و الزم االجرا می باشد.

مالیات

پرسش: چهار نفر دوست هستیم، هیچکدام شغل ثابت نداریم و 
بیمه  پرداخت می کنیم. چون  فرما  بصورت خویش  را  بیمه خود 
خویش فرما هیچ امتیاز ندارد و به چشم بیکار به فرد صاحب این 
بیمه نگاه می شود، تصمیم گرفتیم شرکتی صوری ثبت کرده و 
خود  عمال  اما  کنیم  پرداخت  شرکت  این  امتیاز  با  را  خود  بیمه 
شرکت هیچ درآمدی ندارد و هر فرد خودش بیمه خودش که در 
طریق  از  االن  را  کرد  می  پرداخت  فرما  خویش  بصورت  سابق 
شرکت پرداخت می کنه، سوالم اینجاست که آیا برای این شرکت 

مالیات هم محاسبه می شود؟
پاسخ: با سالم، قطعاً به شرکت شما به عنوان یک شخص حقوقی 

مالیات تعلق خواهد گرفت.

تقسیم ارث
 

پرسش: پدربزرگم ۲۰ سال پیش فوت کردن و ارثیه شون طبق 
وصیت نامه تقسیم شد با توجه به این که کشاورز بودن دارایی 
هاشون زمین زراعی و حق اب زراعی بوده که بین فرزندان تقسیم 
شده ، پدرم همان ۲۰ سال پیش از شهرستان به تهران مهاجرت 
میکنن و از اون موقع تا االن پیگیر فروش حق ابه زراعی که به 
ارث بردن نمیشن، به همین دلیل برادر کوچک تر پدرم که ساکن 
شهرستان هستن و کشاورزی میکنن در این مدت از این حق اب 
برای زراعت خود استفاده میکنن و پدر من االن ادعای مالکیت 
میکنن و میخوان که حق اب خود رو بفروشن ولی با توجه به زمانی 
و  انجام شده  متورخانه  تجهیزات  در  که  تعمیراتی  و  که گذشته 
هزینه این تعمیرات رو هم برادر کوچک تر پدرم تقبل کردن حاضر 
به خرید حق آب نمیشن و ادعا میکنن که بعد تقبل هزینه ها و 

گذشت این مدت حق آب متعلق به من است.
استشهاد  و  نامه  اصل وصیت  به  استناد  با  که  بدونم  میخواستم 
حق  به  میتونن  شهر  شورای  حتی  و  خانواده  اعضای  از  گرفتن 

خودشون برسن یا نه ؟؟
الزم به ذکره که هزینه های تعمیرات یک چهارم ارزش اصلی حق 
اب هم نبوده و در صورت محاسبه اجاره حق اب تصفیه می شود.

پاسخ:
۱- چنانچه در خصوص حق آبه وصیت نامه ای نباشد بر اساس 

قانون ارث به آن پرداخت می شود.
۲- عموی کوچک شما قانوناً باید اجرت المثل استفاده از حق آبه 
به سایرین را طبق قانون برای ۲۰ سال گذشته به سایر ورثه بر 

اساس قانون ارث پرداخت نماید.
برای  ورثه  سایر  از  مجوزی  شما  کوچک  عموی  چنانچه   -۳
تعمیرات موتورخانه نداشته باشد نمی تواند هزینه آن را از سایرین 

مطالبه نماید زیرا بدون مجوز سایر شرکا هزینه نموده است.
لذا با استشهادیه از اهالی محل و گواهی شورای محل کاری از 

پیش نمی برد.
با  انجام شده برای نگهداری  ۴- بهتر است موضوع هزینه های 
اجرت المثل ایام استفاده ۲۰ ساله توسط یکی از بزرگان محل به 
بیشتر  اختالفات  بروز  از  تا  گردد  تهاتر  و  محاسبه  حکم،  عنوان 

جلوگیری گردد.

سابقه کیفری

من ۲۳ فروردین 9۴ به جرم حمل و نگهداری و استعمال )۴گرم و 
9۳ سوت هرویین( بازداشت شدم و تاریخ 9۴/۲/8 دادگاهی شدم 
و قاضی به بنده اینگونه حکم داد...۲.5 سال حبس و ۱۲ میلیون 
ریال جریمه نقدی و ۱۰۰ ضربه شالق تعزیری که از مدت ۲.5 
سال برام یک سال حبس داد و بابت اون ۱.5 سال دیگه به بنده 
۳ سال تعلیقی داد. که بنده سرجمع ۶۰ روز زندان بودم و عفو روز 
پدر توسط رهبری خوردم و آزاد شدم. حال برای برگه سوء پیشینه 
اقدام کردم و نامه اومد که برم اداره سجل کیفری و... اقدامات رو 
انجام دادم ولی می خواستم بپرسم که در برگه استعالم چه چیزی 
درج میشه با توجه به توضیحاتی که خدمتتون گفتم. درج میشه 
فاقد سابقه کیفری؟ درج میشه فاقد سابقه کیفری موثر؟ یا دارای 

سابقه کیفری؟ یا اینکه دارای سابقه کیفری موثر؟ 
پاسخ: با شرایط موصوف سابقه کیفری لحاظ می گردد.

آسفالت  ترمیم  به  نسبت  شهرداری  لطفا  سالم. 
از  تعدادی  کند. همچنین  اقدام   5 سراب کوهسار 
از  که  دارند  طیور  و  دام   5 کوهسار  های  خانه 
مسئوالن درخواست داریم رسیدگى و تذکر دهند.
ارسالی به تلگرام

سالم عید هم آمد و رفت ولى شهرداری انگار فقط 
فعال است ولى درکارهای  پلمپ  و  برای تخریب 
عقب  قافله  از  درصد   100 سراب  محله  دیگردر 
است. ای کاش شورای شهر فقط نظاره گر نباشد 
هم  سراب  محله  به  را  بودجه  درصد  یک  حداقل 
اختصاص دهد انگار هیچ یک از مسئوالن استان و 
اجازه  یا  نیستند  کار  انجام  به  حاضر  شهرستان 

کاربرای این محله را ندارند.
ارسالی به تلگرام

شماره تلگرام 09151611290

سخن مردم

آسفالت

محله سراب

چر خ کند ویلچرنشینان برای چرخیدن در شهر

ایکنا ـ امروزه متاسفانه بسیاری از تحصیل کرده ها 
به  دل  و  شده  کشیده  خرافى  مباحث  سمت  به 
و  مى بندند  دعانویسان  و  رماالن  پوچ  حرف های 
به  سخنان  این  با  زندگى شان  مسیر  گاهى  حتى 

بیراهه کشیده مى شود.
دعانویسى،  رمالى،  فالگیری،  گرایى،  خرافه  پدیده 
که  است  واقعیت هایى  گیریى  جن  و  بینى  طالع 
مورد  را  جامعه  ارزشى  و  اعتقادی  اخالقى،  مبانى 
هزینه های  این  بر  عالوه  و  است  داده  قرار  هدف 

بسیاری را بر معتقدان به آن تحمیل مى کند.
شاید برای خیلى ها، دیگر فال و فال بینى تبدیل 
به یک موضوع معمولى شده باشد، موضوع معمولى 
کردن  پیدا  به  رسد  چه  ندارد  بررسى  ارزش  که 

راه های برای مقابله با آن.
اگر در سال های دور شکستن تخم مرغ، دعانویسى 
و باز کردن کتاب و... به عنوان راه هایى براي پیدا 
شمار  به  و...  زخم  چشم  و  مشکالت  حل  کردن 
و  فالگیری  جدید  روش های  روزها  این  مي رفت، 
از  که  شده  باب  کشور  شهرهای  در  نگری  آینده 
لحاظ متنوع بودن حتى نمى توان آن ها را در یک 

گروه خاص طبقه بندی کرد.
استخاره، کارگشایى، فال قهوه و... تنها چند مورد از 
شود  مى  سالى  چند  که  است  خرافه هایى  انواع 
باز کرده اند، خرافه هایي  جایشان را در میان مردم 
که آشکارا در خیلى از نقاط شهرها مانند اتوبوس ها 

و حتى خیابان ها تبلیغ مى شود.
نام  گذاری سال با نام حیوانات نیز ریشه در فرهنگ 
دارد  مغولستان  به خصوص  آسیا  کشورهای شرق 

دلیل  به  گذشته  در  است.  شده  ایران  وارد  که 
حیوان  یک  نام  به  را  سال  هر  خرافى  اعتقادات 
مى خواندند و آن سال را با توجه به نام آن حیوان 
پیش بینى مى کردند که خرافات است اما بسیاری 
از انسان ها بر اساس نام سال زندگى خود را پیش 
مى برند و مثال معتقدند باید با توجه به ویژگى های 
حیوانى که آن سال به نام اوست در آن سال زندگى 

کرد.
از  بسیاری  متاسفانه  که  هستیم  آن  شاهد  امروزه 
تحصیل کرده ها از جمله دانشجویان به سمت این 
مباحث خرافى کشیده شده و دل به حرف های پوچ 
رماالن و دعانویسان مى بندند و حتى گاهى مسیر 
کشیده  بیراهه  به  سخنان  این  با  زندگى شان 

مى شود.
به  نیز  ازدواج  مهم  امر  برای  امروز  جوانان  حتى 
خرافه و سرکتاب باز کردن و تطبیق ماه تولد خود 
با همسر آینده خود مى پردازند. آیا بهتر نیست برای 
شکل گیری ازدواجى موفق و زندگى خوب، میزان 
شناخت و آگاهى خود را ارتقا دهیم و از این عقاید 
نادرست و خرافه در زندگى دوری کنیم تا زندگى ها 

به تباهى کشیده نشود.
آیا بهتر نیست به جای خرج کردن مبالغ هنگفت 
برای این خرافات و رسیدن به زندگى خوب و مرفه 
آرزوهای خود  این زندگى و  به  برای رسیدن  خود 
تالش کنیم. آیا برای جلب محبت همسر و یا سر 
به راه شدن فرزند حتما باید فردی غریبه با خرافات 
از  چیز  هیچ  که  حالى  در  نامربوط  حرف های  و 
زندگى ما نمى داند وارد زندگى ما شود یا مى شود با 

به  مانند گذشتگان خود  خرج کردن کمى محبت 
زندگى ایده آلى رسید.

نهی خرافه در روایات

است.  کرده  نهى  را  گرفتن  سرکتاب  ما  روایات 
حضرت صادق)ع( فرمود: به قرآن تفأل نزن )اصول 
امام  دیگری  روایت  در  و  ۴، ص. ۴۳۷(  ج.  کافى 
على)ع( مى فرمایند: برای هر کاری آن را به فال 

نیک بگیر تا به خوبى برسى )نثرااللى، ص. 5۶(.
علم غیب امری نیست که در دست هر کسى قرار 
بگیرد و حتى پیامبر خدا)ص( نیز به طور کامل و در 
هر جایى از علم غیب با خبر نبودند و قرآن در این 
باره مى فرماید: بگو من اختیار سود و زیان خویش 
غیب  اگر  است  خواسته  خدا  آنچه  جز  ندارم 
من  به  بدی  و  مى بردم  بسیار  سود  مى دانستم 
برای  بخش  نوید  و  رسان  بیم  جز  من  نمى رسید 

گروهى که ایمان مى آورند نیستم )1۸۸ اعراف(.
رمالى  به  افرادی که سال های طوالنى  از  با یکى 
مراجعه مى کرد هم صحبت شدم. او گفت که برای 
مراجعه  دعانویس  و  رمال  به  سردرد  مشکل  رفع 
کردم. خانه قدیمى و محقر و وحشتناکى داشت و از 
با خود همراه  نوشته  که  را  دعایى  تا  من خواست 

داشته باشم.
او این دعا را از روی کتاب قدیمى خود نوشت و به 
مت داد و تاکید کرد تا ان را باز نکنم. اما پس از 
مراجعه های مکرر و پرداخت مبلغ زیاد هنوز دردم 

دوا نشده است.

خرافه اساس علمی ندارد
نهاد  مسئول  سیدی،  سیدحسن  حجت االسالم 
پزشکى  علوم  دانشگاه  در  فقیه  ولى  نمایندگى 
بیرجند در گفت وگو با ایکنا از خراسان جنوبى گفت: 
و  علمى  اساس  و  پایه  هیچ  که  خرافه  و  خرافات 
عقلى ندارد در همه ادیان و جوامع بشری بوده و 

وجود داشته است.
وی با بیان اینکه عده ای با تاثیرپذیری از دیگران 
دنبال خرافه مى روند، افزود: باید آگاه بود که خرافه 
مردم  دینى  اعتقادات  به  مهلکى  ضربه  گرایى 

مى زند.
خرافه  با  مکرر  اسالمى  منابع  در  داد:  ادامه  وی 
گرایى مبارزه شده و توصیه بزرگان بر رد این موارد 

بوده است.
مسئول نهاد نمایندگى ولى فقیه در دانشگاه علوم 
پزشکى بیرجند بیان کرد: در آیات 11 تا 1۳ سوره 
تغییر  که  شده  بیان  صراحت  به  رعد  مبارکه 
آنان  خود  کارهای  واسطه  به  انسان ها  سرنوشت 

است.

آگاهى  سطح  بردن  باال  تفکر،  کرد:  اظهار  سیدی 
مردم، استفاده از علم و عقل و ذکر و دعا از جمله 

راه های مبارزه و مقابله با خرافات است.
از جمله  با خواندن دعاهایى  وی خاطرنشان کرد: 
از همه  و مهم تر  و علق  ناس  الکرسى، سوره  آیه 
انجام واجبات و ترک محرمات مى توان دفع خطر و 

بال کرد.
چطور  ندارد  آگاهى  خود  آینده  از  خود  که  انسانى 
مى تواند این آینده را در ته استکانى قهوه ببیند و یا 
با توصیه فردی که هیچ چیز از زندگى اش نمى داند 
معالج  خود  که  نیست  بهتر  کند.  پیدا  را  خود  راه 
مشکالت زندگى خود باشیم و از ورود خرافات به 

زندگى خود بپرهیزیم.
جایگاه دعا در اندیشه برخى به درستى تبیین نشده 
در  گاهى  انسان ها  که  است  دلیل  همین  به  است 
ورطه تنگناهای زندگى به هر چیزی چنگ مى زنند 
تا رهایى یابند. با تبیین درست جایگاه دعا و توسل 
زندگى  مسیر  در  را  انسان ها  مى توان  خداوند  به 

سعادتمندی قرار داد.

سایه شوم خرافه بر زندگی اسالمی

که  هستند  ویلچرنشینانی   - خبرنگاران  باشگاه 
مشکالت  پای  اما  ندارند  رفتن  راه  برای  پای 
با  معلولیت  اوج  در  توانسته  و  ایستاده  زندگی 

پشتکار فراوان بر مشکالت زندگی غلبه کند .  
از قدیم گفته اند » سواره از پیاده خبر ندارد« در 
اما  است  نهفته  زیادی  المثل حکمت  این ضرب 
منظور ما کاماًل برعکس است و در اینجا پیاده ها 
که  افرادی  ندارند.  خبر  ویلچرسواران  حال  از 
که  چهارچرخی  از  بلند شدن  و  رفتن  راه  آرزوی 
سوار بر آن هستند رویای زندگی آنها شده است.

که  است  ویلچرنشینانی  هزاران  از  یکی  محمد  
مشکالت  پای  اما  ندارند  رفتن  راه  برای  پای 
با  معلولیت  اوج  در  توانسته  و  ایستاده  زندگی 

پشتکار فراوان بر مشکالت زندگی غلبه کند .  
سرماخوردگی  دلیل  به  والدینم    « گفت:  می  او 
شدید،  مرا برای درمان نزد پزشک بردند اما من 
که  شدم  پزشکی  اشتباه  آمپول  تزریق  قربانی 
زمینه فلج شدنم را فراهم کرد و از ناحیه کمر به 

پایین دچار معلولیت شدم «.
تلخ  قصه  تسلیم  شدن  نشین  ویلچر  با  محمد 
روزگار نشد و موفق شد مدرک کارشناسی اش را 
بگیرد. اکنون مدیریت یک آژانس را برعهده دارد 
و هر روز با ولیچر برقیش مثل بقیه به محل کار 

میرود.
او می گوید : هدف اولیه از راه اندازی این آژانس، 
این بود تا مخارج زندگی شان در حد توان تامین 
کند و به دوستان معلول و همشریانش سرویس 

دهی دهد.

درس ما می توانیم در کنار معلوالن
زندگیش  از  نقطه  این  به  رسیدن  برای  محمد 
سختی های زیادی کشیده است اما با آمدن ناهید، 

زندگی کردن برایش آسان شد.
ها  خانه  همه  با  شوی  می  که  شان  خانه  وارد 

تفاوت دارد ظرف شویی پایین ساخته شده است 
به گونه ای که به قد ناهید محمد زمانی که ویلچر 
پریزها   کلید  و  خانه  آب  شیرهای  برسد.  ندارند 
همه پایین است تا به راحتی بتوانند از آن استفاده 
از ازدواجشان در خانه  کنند . محمد و ناهید بعد 
های مسکن مهر بهزیستی ساکن شدند ناهید می 
گفت: اول که به آن خانه ها رفتند  هنوز هم خونه 
ایراداتی برای زندگی یک معلول داشت اما آن ها 
خانه خود را تغییر دادن  تا با و ضع جسمانی شان 

متناسب باشد.
گذاشته  ناهید  خیاطی  وسایل  اتاق  از  ای  گوشه 
شده و  صدای چرخ ، چرخ خیاطیش سکوت خانه 
را می شکست ناهید با وجود معلولیت شدید خود 
به مرور زمان  را  او خیاطی  خیاطی هم می کرد 
های  لباس  االن  و  است  گرفته  یاد   خودش 

خودش و خانواده اش را خودش میدوزد.
می  او  است  خیاطی  در  ماهر  بانوی  یک  ناهید 
گوید:  چون لباس مناسب خود را در بازار پیدا نمی 
کند خودش متناسب با وضع جسمی اش  لباس 
های خود را با عشق و عالقه زیاد می دوزد .  و 

حتی سفارش هایی از بیرون هم داشت.
نیست  سخت  برایم  کردن  گفت:کار  می  ناهید 
بلکه باعث شده تا روحیه ام عوض شود و امیدوار 

تر شوم.
اصال  که  نیست،  زندگی  هیچ  ناهید  اعتقاد  به 
مشکل نداشته باشد ولی هنر واقعی این است که 

هر انسانی بتواند مشکالت را مدیریت کند.
او ادامه داد:از مسئولین تقاضا دارم تا از معلولین 
حمایت کنند و به آنها در ایجاد شغل کمک کنند.
با  که  بیرجندی  ساله   ۳۰ جوان  محمد  *اکنون 
ساختن  برای  امیدوارانه  جسمی  معلولیت  وجود 
و  مثبت  نگاه  کنند.  می  تالش  بهتر  فردایی 
امیدوارانه محمد به زندگی او را محبوب  همسرش 

کرده بود .
تلنگری  محمد   و  ناهید  مشترک  زندگی  مرور 
می  کوه  کاه  از  که  جوانی  های  زوج  برای  باشد 
به  زندگی مشترک  برای حل مشکالت  و  سازند 
به  را  پیدا کردن حل مشکالت  و  ایستادن  جای 

دنبال کوتاه کردن راه می روند .
آری صحبت یک عمر زندگی است که بی عشق 

و امید به خوشبختی نمی رسد .

مناسب سازی مبلمان شهری استان
با وضع جسمی معلوالن

متناسب  بودن  فضای شهری و عدم  بسامان  نا 
برابر  را چند  معلوالن  خیابان ها  مشکالت  بودن 

می کند.
مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی  با بیان اینکه  
اصلی  خیابان های  و  بلوار ها  سازی  مناسب 
پیشرفت نسبتا خوبی داشته  بیان کرد: متاسفانه 
برخی  ادارات و مسئولین اعتقاد یه مناسب سازی 
محیط  سازی  مناسب  ندارندو  ادارات  فضای 

شهری هم نیازمند کمک  شهرداری است
عرب نژاد  مدیرکل بهزیستی خرا سان جنوبی با 
در  معلول  نفر   ۷۶5 و  هزار   ۱۶ اینکه  به  اشاره 
استان داریم.  افزود: که از این تعداد ۲ هزارو ۳۲۷ 
نفر، دچار مشکل بینایی و ۶ هزار و ۶۶ نفرمعلول  

جسمی حرکتی هستند.
قبیل:  از  معلولیت ها  سایر  داد:   ادامه  نژاد  عرب 
ذهنی، روانی، شنوایی و صوت و گفتار نیز 8هزار 

و ۳۷۲ نفر را تشکیل می دهند.
تسهیالت  ارائه  کرد:  اظهار  بهزیستی  کل  مدیر 
هزینه  کمک  ازدواج،  هزینه  کمک  اشتغال، 
و  خودرو  سازی  مناسب  هزینه  کمک  تحصیل، 
کمک  وسایل  درمان   هزینه  کمک  منزل، 
توانبخشی، و دادن ویلچر به معلوالن از خدمات 
ارائه  شده به معلولین توسط اداره بهزیستی  است

سازی  مناسب  آمار  آخرین  گفت:  نژاد   عرب 
شهری باالی ۴5 درصد و ادارات نیز ۷۰ در صد 

می باشد.  
دستگاه   5۲ جاری  سال  در  اینکه   بیان  با  وی 
اداری مورد ارزیابی قرار گرفته افزود: از این تعداد 
۱۶ دستگاه کامال مناسب سازی شدند  و ۱۰ اداره 

کل فاقد مناسب سازی می باشند.

زعفران و گردشگری

بافتقدیمیبیرجندتاریخرابهرخمیکشد

ایسنا - بافت تاریخى شهر بیرجند نشان از اصالت و گذشته این شهر 
دارد. فرهنگ اصیل ایرانى و اسالمى در جای جای این بافت های 

تاریخى به چشم مى خورد. 
آدرس  یا مطهری  منتظری  خیابان  اطراف  بیرجند،  در شهر  اگر 
مدرسه شوکتیه یا حسینیه امام رضا)ع( را بپرسیم، نشانى در همان 
نزدیکى مى دهد که ما را به یکى از قدیمى ترین مدارس نوین ایران 
زمین هدایت مى کند. مدرسه ای که به گفته بسیاری از پژوهشگران 
و صاحب نظران بعد از دارالفنون در تهران و مدرسه رشدیه تبریز 

سومین مدرسه به سبک جدید در کشور است.

آوای قرآن در قدیمی ترین مدرسه بیرجند
مدرسه ای که این روزها مکانى برای آن دسته از نوجوانان شده که 
قصد حفظ قرآن داشته و به صورت شبانه روزی در آنجا اسکان 

دارند.
اما در ایام نوروز درب این مدرسه بسیار زیبا و با شکوه و قدیمى به 
روی گردشگران باز است و مى توانند از معماری این مدرسه و موزه 
وقف واقع شده در آن بازدید کنند. موزه ای که در آن وقف نامه های 
قدیمى، کاالهای وقف شده برای این مکان و نام و عکس واقفان 

قدیمى را در آنجا مى توان دید.
دیدن این مدرسه، آغاز یک سفر به اعماق تاریخ علم و فرهنگ و 
تمدن شهر بیرجند است و در ادامه همین مدرسه شوکتیه در بافت 
قدیمى شهر بیرجند و با طى کردن سنگفرش هایى که ما را به دیگر 
اماکن تاریخى در بافت سنتى شهر هدایت مى کند به زیبایى های 
دیگری چون بنای خواجه خضر و خانه مرحوم آیت اهلل هادوی 

مى رسیم.

مراسم هفت منبر در بنای خواجه خضر
بنا برآنچه در معرفى بنای خواجه در ورودی آن نوشته شده است، 
این بنا یکى از اماکنى است که در شب تاسوعا مراسم مشهور هفت 
منبر در آنجا برگزار مى شود. مراسمى که در شبى معین افرادی که 
حاجتى دارند در هفت نقطه شهر با روشن کردن شمع در مسیر 

رهگذران از خداوند طلب حاجت مى کردند.
به دلیل اینکه در زمان ساخت این بنا اطراف آن آرامگاه بوده ارزش 
فراوانى برای ادای نماز میت و مراسم تدفین برای اهالى در بافت 
شهری داشته است و آنچه درباره پیشینه این بنا مى توان به آن 
نام های  به  بانى  دو  دارای  مزبور  بنای  که  است  آن  کرد  استناد 
خواجوی و منصف بوده است و زمان ساخت آن به دوره قاجاریه بر 

مى گردد.

زیبایی معماری ایرانی در خانه های تاریخی بیرجند
بعد از خانه مرحوم هادوی و بنای خواجه خضر و طى کردن مسیری 

بسیار کوتاه به خانه پردلى مى رسیم که این روزها تبدیل به یک 
موزه بسیار با ارزش از ابزار و کاالهای قدیمى شده که در مردم 
شناسى و شناخت آداب و رسوم مردم شهر بیرجند و خراسان جنوبى 
و  زیبا  بسیار  بصری  جلوه های  با  خانه ای  است.  ارزشمند  بسیار 
ارزشمند که معماری اش چشم هر بیننده ای را نوازش مى دهد. در 
حیاط  داالن،  ورودی، هشتى،  در  عناصری همچون سر  بنا  این 
مرکزی، ایوان ستون دار، و اتاق های اطراف حیاط ساختار معماری بنا 

را شکل داده اند.
کارشناسان و صاحب نظران قدمت این خانه زیبای قدیمى را به 
دوره قاجاریه نسبت مى دهند. بعد از خانه پردلى و گذشت از یک 
مسیر سنگفرش شده در بافت قدیمى شهر بیرجند به دو خانه قدمى 
به نام خانه بى بى مرادی )موزه حیات طبیعى( و خانه مشهور به خانه 

فروتنى مى رسیم که تبدیل به موزه عروسک ها شده است.

عروسک های تاجمیری در خانه فروتنی
معماری خانه فروتنى و بى بى مرادی نیز مانند خانه پردلى بسیار زیبا 
و جذاب است و قدمت آن نیز به دوره قاجار برمى گردد. در خانه 
فروتنى عروسک های بسیار زیبای ساخته شده توسط اهالى روستای 
تاجمر و همچنین عروسک اقوام ایرانى به نمایش گذاشته شده 

است.
در خانه طبقه باالی خانه فروتنى نیز دو اتاق بسیار بزرگ به نام 
مهمان خانه وجود دارد. نوع فرش و بالشت های چیده شده در آن به 

سبک مردمان قدیم بیرجند است.

در اطراف خانه پردلى و دو خانه قدیمى بى بى مرادی و فروتنى 
مى توان نشانى از آب انبارهای قدیمى بیرجند چون آب انبار محسنى 
نیز پیدا کرد که در ایام نوروز برای بازدید گردشگران و مسافران 

نوروزی باز است.

مسجد چهار درخت، نماد فرهنگ دینی مردم بیرجند
و اما یکى از قدیمى ترین و باشکوه ترین بناهایى که در بافت قدیمى 
بیرجند قرار دارد، مسجد چهار درخت است، مسجدی که هم اکنون 
نیز مردم برای اقامه نماز و بسیاری از آداب و رسوم مذهبى از آن 

استفاده مى کنند.
این مسجد در حقیقت نمادی از ذوق و سلیقه و هنر اصیل ایرانى 
است. این مسجد دارای دو درب ورودی است که یک درب از محل 
میدان به صحن مسجد راه دارد و ورودی دوم که در ضلع جنوب 

مسجد قرار گرفته مستقیماً به شبستان ستون دار منتهى مى شود.
ورودی اول دارای تزئینات آجرکاری بوده و ساخت آن مربوط به 
اواخر دوره قاجار یا اوایل دوره پهلوی است، ولى ورودی دوم که 
مستقیماً به شبستان مى رسد دارای طاق جناغى و تزئینات رسمى 
بندی است و به زمان ساخت خود مسجد بر مى شود. ساخت این بنا 
مربوط به دوره صفویه است. این بنا دارای دو محراب است که یکى 
از این محراب ها به دلیل احترام گذاشتن به قبله اول مسلمین در 
مسیر بیت المقدس قرار گرفته است. طبق کتیبه موجود در مسجد، 
این بنا در سال 1۳۴۹ قمری مرمت شده و مى توان گفت این اثر 

مربوط به اواخر دوره صفویه است.
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روز بهورز
17 فروردین 

جایزه پاسخ شما درج آگهی رایگان در روزنامه می 
باشد. شما می توانید پاسخ خود را از طریق شماره 
تلگرام روزنامه 09151611290 ارسال کنید.              

***   
پاسخ چیستان شماره قبل: خوب خودتونید دیگه 

»نام خودتان«.
***  

چیستان شماره 425:  چراغ راهنمایي و رانندگي 
افسر  است،  قرمز  است  خیابان  روبروي  که 
اینحال  با  است،  ایستاده  آنجا  در  هم  راهنمایي 
راننده اي از چراغ قرمز مي گذرد و کسي مزاحم 

او نمي شود. چطور چنین چیزي ممكن است؟

شعر

معما با جایزه

رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید

وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید

صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست

فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید

ز میوه های بهشتی چه ذوق دریابد

هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید

مکن زغصه شکایت که در طریق طلب

به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید

ز روی ساقی مه وش گلی بچین امروز

که گرد عارض بستان خط بنفشه دمید

چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد

که با کسی دگرم نیست برگ گفت و شنید

من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت

که پیر باده فروشش به جرعه ای نخرید

بهار می  گذرد دادگسترا دریاب 

که رفت موسم وحافظ هنوزمی  نچشید

خواجه حافظ شیرازی

خانه داری

در زودپز غذا بپزیم یا قابلمه؟

 

مدت  کاهش  و  غذا  پخت  زمان  مدت  کوتاهی  دلیل  به  زودپزها 
زمان قرار گرفتن در معرض حرارت بهترین ظروف برای پخت غذا 
محسوب می شوند. در گذشته بسیاری از افراد به دلیل اینكه ظرف 
مسی دارای رسانایی حرارتی باالیی است از آن برای جوشاندن آب و 
تهیه انواع غذا ها استفاده می کردند و برخی با اعتقاد بر اینكه استفاده 
از ظروف مسی باعث افزایش مس موجود در بدن می شود آن را 
به کار می بردند. همچنین در گذشته رسم بوده که مالقه یا کفگیر 
آهنی در ظرف غذای در حال جوشیدن قرار می دادند تا مس موجود 
در ظرف غذا را بیشتر جذب غذا کرده و بدن هر دو عنصر مس و آهن 
را دریافت کند. مس یكی از فلزات حالل و نسبت به حرارت و مواد 

اسیدی حساس است و می تواند با مواد غذایی واکنش ایجاد کند.

برای جلوگیری از فعل و انفعاالت شیمیایی مس با مواد غذایی، داخل 
ظرف های مسی را با الیه ایی از قلع یا فوالد زنگ نزن می پوشانند.

اگر ظروف مسی به شكل مناسبی قلع اندود نشده باشند و یا از مواد 
 حاوی سرب برای قلع اندود شدن استفاده شده باشد، این عنصر 
می تواند پس از ورود به غذا در دراز مدت سبب بروز مسمومیت شود.

این ظروف در برابر حرارت و اسید کامال ناپایدارند و در حرارت باال 
و در مقابل مواد غذایی اسیدی الیه سفید قلعی آنها از بین می رود 
و رنگ مس آشكار می شود. در صورتی که ظروف مسی قلع اندود 
نشده باشد و یا الیه قلعی آن از بین رفته باشد باعث ورود یون مس 
به غذا در طوالنی مدت و ایجاد تاثیرات نامطلوب بر اندام داخلی بدن 
و ذخیره شدن تدریجی آن در کبد شده و به مرور زمان سبب از کار 
افتادن این عضو می شود. ظروف چدنی نیز دارای عمر بسیار باال 
هستند و برای پخت طوالنی مدت مناسبند اما باید بعد از پخت، مواد 
غذایی از آن خارج شوند تا اکسید نشود. باید مواظب خرید ظروف 
چدنی در بازار به دلیل وجود تقلب در تولید بود و برند های معروف را 
که نشان استاندارد داشته باشند خریداری کرد. ظروف تفلون هرچه 
گرم تر شوند احتمال آزاد شدن بخارات سمی از آنها بیشتر است. 
این ظروف هرچه نو تر باشد با قرار گرفتن ظرف خالی در معرض 
حرارت زیاد، تاثیرات سوء آن بیشتر است. با توجه به فلزات بكار رفته 
در این ظروف، در صورت خراشیده شدن الیه تفلون از بازسازی آن 
خودداری کنید و بهتر است پس از ایجاد خراش در الیه تفلون از این 

ظروف استفاده نشود.

.
 همراه با ستاره ها

مهتاب کرامتی

مهتاب کرامتی متولد 25 مهر 1349 در مالیر می باشد. مهتاب 
کرامتی شیخ االسالمی تحصیالتش را در رشته میكروبیولوژی با 

مدرک کارشناسی از دانشگاه آزاد اسالمی به پایان رساند.
از زمانی که به یاد دارم کار کرده ام؛ وقتی دانشجو بودم، تدریس 
خصوصی می کردم، در آزمایشگاه دانشگاه نیز مشغول به کار بودم. 
همیشه یاد گرفتم که باید کار کنم. پول توجیبی ام را از پدرم می 
گرفتم ولی همیشه کارم را هم انجام می دادم. زندگی من از راه 
بازیگری سپری می شود؛ کارهای جانبی مثل طراحی لباس را که 

داشتم هم کنار گذاشته ام؛ در یونیسف هم که به صورت داوطلبانه 
کار می کنم، دستمزد من یک دالر در سال است. همیشه می گویم 
آن یک دالر هنوز هم به من پرداخت نشده )می خندد(. به هر حال 

درآمد من برای زندگی از سینماست.
بازیگری  آزاد  کالسهای  در  را  بازیگری  دوره   1375  سال 
می گذراند و همان جا برای ایفای نقش هلن در فیلم - مجموعه 
از  مردی  فیلم  در  انتخاب می شود. سال 1377  آنجلس  مردان 
جنس بلور به کارگردانی سعید سهیلی ایفای نقش می کند که 
نمی تواند درخششی برایش محسوب شود. یک سال پس از آن 
در فیلم مومیایی 3 و مرد بارانی بازی می کند. اولین فیلم کمدی 
بود که جای کار چندانی  پرویز پرستویی  بازی  با  خوش ساخت 
از آن در فیلم  او به نقش یک دالل عتیقه نداشت.  پس  برای 
کنار  در  و  داودی  ابوالحسن  کارگردانی  به  بارانی  مرد  سینمایی 
فرامرز قریبیان به ایفای نقش پرداخت. مریم مقدس باز هم یک 
اثر تاریخی مذهبی به کارگردانی شهریار بحرانی بود. که به صورت 
فیلم/ مجموعه تلویزیونی ساخته شد و بهشت از آن تو تجربه ای 
متفاوت از علیرضا داوودنژاد بود که بازی خوب کرامتی به آن جلوه 
 داد.  سال 1380 تنها به بازی در مجموعه تلویزیونی خاک سرخ 
محسوب  کیا  حاتمی  تلویزیونی  تجربه  اولین  که  پردازد   می 

می شود. 

گوناگون

معرفی کتاب زعفرانی

شور زندگی
زندگی  پرماجرای  داستان   – زندگی  شور  کتاب 
و  ارزشمند  کتابی  است.  هلندی  نقاش  گوگ،  ون 
از  که  است  استون  ایروینگ  از  خواندنی  فوق العاده 
داده  قرار  مندان  عالقه  اختیار  در  نشانه  نشر  سوی 

شده است.
در واقع این کتاب بیوگرافی ونسان ون  گوگ در قالب 
هنرمندی  هیچ  تاکنون  است.  کالسیک  داستانی 
به  تمایل شدید خود  تاثیر  اندازه ون گوگ تحت  به 
خالقیت، چنین بی رحمانه به پیش نتازیده و یا تا به 
بشری  زندگی  از سطحی ترین خوشی های  حد  این 
محروم نگشته است. کتاب شور زندگی داستان نقاش 
نابغه ای است که زندگی اش کشمکشی بی وقفه علیه 

فقر، سرخوردگی، جنون و نومیدی بود.
در قسمتی از متن پشت جلد کتاب آمده است:

در این کتاب ون گوگ نقاش نه تنها به عنوان یک 
هنرمند مطرح می شود بلکه به عنوان شخصیتی که 
قالب  در  را  پر عذابش  و  تکاپو  پر  پرآشوب،  زندگی 
داستانی مملو از شور و احساس و عاطفه ارائه می کند 

– آنچه نمونه اش را در کمتر زمانی می توان یافت.
کتاب شور زندگی

همان طور که اشاره شد، این کتاب بیوگرافی ونسان 
قالب  در  را  سالگی   ۳۷ تا  سالگی   ۲۱ از  ون گوگ 
داستانی کالسیک به نمایش می گذارد. ون گوگ در 
اثر فقر و مشکالت روانی خودکشی  ۳۷ سالگی بر 

می کند.
نامه  های  تئو  برادرش  به  زندگی  طول  در  ون گوگ 
زیادی می  نویسد که منابع اصلی برای نگارش این 
در  مهمی  نقش  تئو  می  شوند.  محسوب  نیز  کتاب 
زندگی ون گوگ داشت و این دو به شدت به یکدیگر 

وابسته بودند.

عدم اعزام دانشجوی بورسیه به خارج در 
سال ۹۸

جدید  سال  در  گفت:  دانشجویان  امور  سازمان   رئیس 
برنامه ای برای اعزام بورس دائم به دانشگاه های خارجی نداریم.
اعزام  برای  برنامه ای   98 سال  در  گفت:  صدیقی  مجتبی 
اینكه  مگر  نداریم  خارجی  دائم  بورس  به  دانشجویان 

دانشگاهی درخواست خاصی داشته باشد.
اعزام  درخواست  دانشگاهی  که  صورتی  در  افزود:  وی 
بورسیه به خارج از کشور داشته باشد و درخواست آن دارای 
توجیه باشد، موضوع بررسی خواهد شد. رئیس سازمان امور 
دانشگاه  درخواست  اساس  این  بر  کرد:  تاکید  دانشجویان 

باید در شورای مرکزی بورس مورد تأیید قرار گیرد.

افزایش ۶۰ درصدی وام مسکن
وام  درصدی   60 افزایش  اعالم  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
که  جوانانی  برای  اکنون  بازار  های  قیمت  گفت:  مسكن، 

قصد خرید مسكن دارند، مناسب نیست.
محمد اسالمی با بیان این که قیمت های بازار اکنون برای 
جوانانی که قصد خرید مسكن دارند، مناسب نیست، اظهار 
کرد: خانه های موجود در بازار عمدتا توسط افرادی عرضه 
می شود که به صورت حرفه ای در صنعت ساختمان شاغل 
مسكن  بازار  در  را  عرضه  که  است  این  ما  سعی  نیستند. 
هزینه  حذف  زمین،  عرضه  منظور  این  به  و  کنیم  تقویت 
ارائه تسهیالت  برای عملیات ساختمانی و  مجوزهای الزم 
کار  دستور  در  را  سازندگان  برای  خریدار  به  انتقال  قابل 

داریم.

اجاره آپارتمان خیابان حافظ
09155620688

آیفون 5، 32 گیگ
09915202153

64 lite Mi A2 شیائومی
09155658728

6s آیفون
09914572401

فروش کیف دستی موبایل
09910906700

سامسونگ prime j5 جی 
5 پرایم 2017

09390310030

فروش زرشک پفكی
09157262844

فروش تایپ و تكثیری با 
موقعیت عالی و مشتری ثابت

09309833573

فروش زعفران سرقلم
09120770590

سوپر مارکت قابل معاوضه
09155616181

فروش کلیه لوازم پوشاک 
زنانه، مانكن، یترین وغیره

09197924470

ncr فروش خودپرداز
09159624435

فروش دستگاه پنبه
 پاک کنی

09944170592

فروش عناب مرغوب بیرجند
09150449576

آژانس فروشی)غفاری(
09159369072

سامسونگ C5 یه ماه کار
09159686381

 n 3 note سامسونگ
9005

09159686381

هواویg8 معاوضه با 
honor8lite
09157219210

اجاره یک واحد از منزل 
مسكونی 2 طبقه
09393613493

استخدام نیروی کار ساده جهت 
انجام کارهای ساختمانی

09390308885

 فروش زمین دو نبش میدان با 
جواز سه سقف. خیابان شرافت 

09150912758

نیازمند ام دی اف کار ماهر
09157234811

نیازمند پرستار کودک
09155039367

استخدام کارشناس فروش 
حضوری نرم افزارهای مالی

09981005856

به تعدادی نیروی خانم و 
آقا جهت کار در فست فود 
نیازمندیم  09387493132

فروش زمین مهرشهر
09155643236

فروش منزل کلنگی 428 متر 
طالقانی

09155616963

فروش منزل نیمه ساز 
دستگرد

09228689246

فروش آپارتمان 153 متری
09153624517

فروش باغ ویال با کاربری 
مسکونی وموقعیت تجاری

09151613299

فروش خانه ویالیی در شهرک 
بعثت

09362477332

فروش  111مدل 95بدون 
رنگ کم کار

09390054490

مبل 7نفره بانهارخوری ست 
درحد نوشیک وجدید
09156518213

فروش مبل سلطنتی نه نفره
09157914720

فروش تخت خواب دو نفره
09155637787

فروش یک جفت فرش 9 
متری دستباف خشتی

09127462201

فروش پراید88 دوگانه 
تصادفی

09153618285

فروش ال90تمیز و بدون 
رنگ

09153629353

فروش جک اس 5 فول
09155623609

فروش حواله 131
09365236879

فروش پژو 206 تیپ 2 
مدل 82

09120188932

فروش جارو برقی سامسونگ 
سالم

09029471267

فروش میز نهار خوری 
4 نفره

09306705025

فروش پراید 111 مدل 96
09157200713

فروش کولر 36000 سرد 
وگرم الجی

09374328221

فروش مبل هفت نفره
09157929016

فروش فرش وگلیم 
دست باف

09151638562

فروش سمند ef7 دوگانه
09378329613

فروش ام وی ام ایكس33 
نیو اتومات

09155626922

اجاره منزل ویالیی شمالی 
شهرک فرهیختگان طبقه 

اول 09159299774

 واحد اجاره ای مهر شهر
09158625157

اجاره آپارتمان غفاری 44، 
شمالی

09358299367

آپارتمان اجاره ای واقع در 
معلم

09157910510

اجاره آپارتمان 90متری پونه
09155633907

امتیاز آپارتمان انتهای بلوار 
بقیه ا...

09339615606

 فروش آپارتمان 98 متری ، 
شمالی،  ظفر

09156650499

نیازمند راننده ی آژانس
09152660418

استخدام همكار عالقه مند جهت 
نویسندگی و تولید محتوا در حیطه 

تحصیلی و نظام وظیفه جهت 
سایتی معتبر 09353000102

رهن کامل یک واحدشیک 
مهرشهر

09153638177

اجاره ویالیی دربست 
سجادشهر

09155615387

اجاره آپارتمان فرهنگیان 
بلوار میالد

09151632182

اجاره آپارتمان 50 متری 
خیابان سپیده

09151635014

نیازمند راننده مینی بوس
09151262660

 راننده برای کار در آژانس با 
زنگ خور باال

09159369072

روانشناسی

12 حقیقت روانشناسی جالب در مورد
 رفتار انسان ها 

شكل  سالگی   28 تا   16 خالل  در  که  هایی  دوستی   -1 
می گیرند، دوام و پایداری بیشتری دارند.

2- زنان بیشتر به سمت مردانی با صداهای بم و قوی کشش 
و  بیشتر  نفس  به  اعتماد  مردان  این  نظرشان  به  زیرا  دارند 

پرخاشگری کمتری خواهند داشت.
3- افرادی که بهترین راهكارها را ارائه می دهند کسانی هستند 

که بیشترین مشكالت را در زندگی تجربه کرده اند.
4- هر چه فرد باهوش تر باشد، سرعت فكر کردن او بیشتر و 

دست خطش بدتر و نامرتب تر است.
 5- این احساسات ما نیستند که روی رفتارمان با دیگران تاثیر

نوع  دارد،  مصداق  باور  این  برعكس  دقیقا  بلكه  گذارند،  می 
معاشرت و تعامل ما با دیگران روی حالت های روحی مان تاثیر 

می گذارند.
6- نوع برخورد انسان ها با کارمندان رستوران بازگو کننده نكات 

زیادی در رابطه با شخصیت آنهاست.
7- افرادی که به وفور احساس گناه می کنند، بهتر می توانند 

احساسات و طرز فكر بقیه را درک کنند.
8- مردها از زنان بامزه تر نیستند: آن ها فقط جک تعریف می 
کنند و شوخی هایی که به نظرشان جالب است را انجام می دهند 

و برایشان هم مهم نیست کسی خوشش بیاید یا خیر.
9- آدم های خجالتی خیلی کم در مورد خود صحبت می کنند 
اما به گونه ای رفتار می کنند که این حس را به بقیه منتقل می 

شود که به خوبی آن ها را می شناسند.
10- زنان دو برابر بیشتر از مردان گیرنده درد در بدن خود دارند، اما 

در عین حال، تحمل درد آن ها نیز دو برابر بیشتر از مردان است.
11- گوش کردن به موسیقی با صدای بلند، حس آرامش بیشتر، 

ریلكس و شاد بودن به انسان می دهد.
گوناگون  فكرهای  شدت  دلیل  به  خواب  از  پیش  اگر   -12 
نمی توانید بخوابید، بلند شوید و آن ها را روی کاغذ بنویسید. به 

این ترتیب مغز احساس آرامش پیدا کرده و می خوابد.

داستان

فرود فرشته ها در دو خانواده 
ثروتمند و فقیر

فرشته ایی پیر، ماموریتی در زمین بر عهده داشت٬ فرشته ایی 
جوان نیز با او همراه شد. 

فرود  ثروتمند  خانواده  یک  خانه  در  شب٬  گذراندن  برای  آنها 
آمدند. رفتار خانواده نامناسب بود. آنها دو فرشته را به مهمانخانه 
مجللشان راه ندادند٬ بلكه زیرزمین سرد خانه را در اختیار آنها 
گذاشتند. فرشته پیر در دیوار زیر زمین شكافی دید و آن را تعمیر 
کرد. فرشته جوان که از رفتار نامناسب صاحبان خانه خشمگین 
بود، از تعمیر آن دیوار شگفت زده شد ولی فرشته پیر پاسخ داد:

»همه امور بدان گونه که می نمایند نیستند.«
شب بعد٬ این دو فرشته به منزل یک خانواده فقیر ولی بسیار 

مهمان نواز رفتند.  
بعد از خوردن غذایی مختصر٬ زن و مرد فقیر٬ رختخواب خود 
را در اختیار دو فرشته گذاشتند. صبح روز بعد٬ فرشتگان٬ زن و 
مرد فقیر را گریان دیدند. گاو آنها که شیرش تنها وسیله گذران 
زندگیشان بود٬ در مزرعه مرده بود. فرشته جوان عصبانی شد و 

از فرشته پیر پرسید:
»چرا گذاشتی چنین اتفاقی بیفتد؟ خانواده قبلی همه چیز داشتند 
و با این حال تو کمكشان کردی٬ اما این خانواده دارایی اندکی 

دارند و تو گذاشتی که گاوشان هم بمیرد.«
فرشته پیر پاسخ داد:

در  که  دیدم  بودیم٬  ثروتمند  خانواده  آن  زیرزمین  در  »وقتی 
شكاف دیوار کیسه ای طال وجود دارد. 

از آنجا که آنان بسیار حریص و بددل بودند٬ شكاف را بستم و 
طالها را از دیدشان مخفی کردم. 

دیشب وقتی در رختخواب زن و مرد فقیر خوابیده بودیم٬ فرشته 
مرگ برای گرفتن جان زن فقیر آمد و من به جایش آن گاو را 

به او دادم. 
همه امور بدان گونه که می نمایند نیستند.« افسوس که ما دیر 

می فهمیم.

2 yoga تبلت لنوو
09155623649
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رئیس میراث فرهنگی خوسف:
رشد دو برابری بازدید از جاذبه های خوسف/

اقامت ۳۵درصد افزایش یافت

رئیس میراث فرهنگی خوسف گفت: از ابتدای اجرای طرح 
از جاذبه های  بازدید  و ۱۸۰  تا کنون ۲۷۶ هزار  نوروزگاه 
شهرستان داشته ایم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

حدود دو برابر رشد داشته است.
علی صالحی اظهار کرد: از ۲۸ اسفند ماه سال گذشته تا 
سیزدهم فروردین ماه سال جاری تعداد ۵۳ هزار و ۴۷۰ نفر 
در کلیه مراکز اقامتی شهرستان خوسف اقامت داشته اند.

وی با بیان اینکه اقدامات ارزشمندی در حوزه گردشگری 
در  اقدامات  این  نتیجه  که  شده  آغاز  خوسف  شهرستان 
آمار فروش محصوالت صنایع دستی، میزان گردشگران و 
بازدید کننده از این شهرستان تأثیر بسزایی داشته است، 
افزود: میزان اقامت مسافران در سطح شهرستان نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشته است.
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  رئیس 
شهرستان خوسف با اشاره به اینکه از ابتدای اجرای طرح 
از جاذبه های  بازدید  و ۱۸۰  تا کنون ۲۷۶ هزار  نوروزگاه 
شده  انجام  شهرستان  فرهنگی  و  گردشگری  تاریخی، 
خوسف  شهرستان  جاذبه های  از  بازدید  رقم  گفت:  است، 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود دو برابر شده است.

دستی  بسیار خوب صنایع  فروش  میزان  به  اشاره  با  وی 
شهرستان خوسف، عنوان کرد: تا کنون ۷۰ میلیون تومان 
فروش صنایع دستی داشته ایم که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته حدود دو برابر شده است.
دیفرانسیلی  دو  خودروهای  هجوم  به  اشاره  با  صالحی 
برای  رایزنی  حال  در  داشت:  اظهار  خور،  نیزار  منطقه  به 
برطرف کردن این مشکل هستیم و تا آینده بسیار نزدیک 

خبر قطعی منتشر خواهد شد.

رشد ۱۵ درصدی اقامت مسافران در 
بشرویه /فروش ۳۰ میلیونی صنایع دستی

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بشرویه 
گفت: میزان اقامت مسافران نوروزی در ایام تعطیالت نوروزی 
۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۵ درصد افزایش 
داشته است. سید امیر سلیمانی با اشاره به اینکه از ۲۸ اسفندماه 
سال گذشته تا کنون بیش از ۱۲۴ هزار نفر بازدید از جاذبه های 
گردشگری و تاریخی و طبیعی شهرستان بشرویه انجام شده 
است، اظهار کرد: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
حدود ۲۷ درصد رشد داشته است. وی با بیان اینکه تا کنون 
بیش از ۷۵ هزار و ۹۰۰ نفر در واحدهای اقامتی شهرستان 
اقامت داشته اند، افزود: میزان اقامت مسافران نوروزی در ایام 
تعطیالت نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۵ درصد 
افزایش داشته است. وی با اشاره به فروش خوب صنایع دستی 
شهرستان بشرویه، عنوان کرد: تا کنون بیش از ۳۰ میلیون 
دستی  صنایع  بازارچه های  از  دستی  صنایع  فروش  تومان 

داشته ایم.
بهار معنوی بشرویه با میزبانی از

 ۱۷ هزار زائر

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بشرویه گفت: در طول اجرای 
طرح آرامش بهاری ۱۷ هزار زائر و مسافر نوروزی بقاع متبرکه 

بشرویه را زیارت و از برنامه های این طرح بهره مند شدند.
محمود قیصری اظهار کرد: طرح آرامش بهاری از ۲۸ اسفندماه 
تا ۱۴ فروردین ماه امسال در پنج بقعه متبرکه این شهرستان 
برگزار شد. وی افزود: تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، 
تقویت باورهای دینی و ارتقاء سطح فکری و فرهنگی زائران 
و مسافران نوروزی از مهم ترین اهداف این طرح است. رئیس 
اداره اوقاف و امور خیریه بشرویه بیان کرد: امامزاده محمدبن 
اصغر روستای هوگند، امامزاده محمدبن اسحاق)ع( روستای 
امامزاده  ده کرم،  روستای  عبدالکریم  سید  امامزاده  کرند، 
سیدمحمد روستای ساغند و امامزاده بی بی نجمه خاتون)س( 
قیصری  بودند.  طرح  این  برگزاری  مجری  مجد  روستای 
تصریح کرد: دو خیمه معرفت با حضور چهار مبلغ بومی و 
اعزامی از قم نیز برپا شد و اقامه نماز جماعت، برگزاری 
جشن  مراسم  برگزاری  دعاخوانی،  سال،  تحویل  مراسم 
اهم  از  زینب)س(  حضرت  عزاداری  مراسم  کعبه،  مولود 
متبرکه  بقاع  و  امامزادگان  در  شده  اجرا  برنامه های 

شهرستان بشرویه بود.

۱۱۵ هزار نفر از جاذبه های دیدنی 
شهرستان درمیان بازدید داشتند

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
درمیان گفت: از ابتدای تعطیالت نوروزی تاکنون بیش از 
بازدید  شهرستان  این  دیدنی  جاذبه های  از  نفر  هزار   ۱۱۵

داشته اند.
امیر اسماعیل شهسواری در ستاد هماهنگی خدمات سفر 
میراث فرهنگی در جمع خبرنگاران با اشاره به آثار تاریخی 
درمیان بیان کرد: بیش از ۲۵۰ اثر تاریخی در این شهرستان 
وجود داشته که ۹۰ اثر در فهرست آثار ملی ثبت شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای تعطیالت نوروزی تاکنون بیش از 
۱۱۵ هزار نفر از جاذبه های دیدنی شهرستان درمیان بازدید 
داشته اند، افزود: قلعه فورگ، بافت تاریخی فورگ، آسبادهای 
طبس مسینا، آرامگاه ابراهیم رضا، قلعه و طبیعت روستای 
مسک، طبیعت شهرستان قهستان، مسجد جامع هندواالن و 
اختصاص  خود  به  را  بازدید  میزان  بیشترین  اسدیه  قلعه 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس  داده اند. 
گردشگری درمیان بیان کرد: همچنین اقامت گاه هایی در 
از  راستای رفاه حال مسافران مهیا شده است. شهسواری 
اسکان بیش از ۵۸ مسافر نوروزی طی تعطیالت سال جاری 
در درمیان خبر داد. وی با اشاره به تمهیدات اتخاذ شده برای 
ظرفیت  کرد:  بیان   ۹۸ سال  در  نوروزی  مسافران  اسکان 
اسکان هزار مسافر نوروزی در شبانه روز در درمیان ایجاد 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  مسئول  است.  شده 
گردشگری درمیان ادامه داد: چهار مدرسه شبانه روزی آماده 
پذیرایی از مسافران و گردشگران بوده است. وی ادامه داد: 
آماده  موقت  صورت  به  گردشگری  مجتمع های  همچنین 
میراث  اداره  رئیس  است.  نوروزی  مسافران  از  پذیرایی 
به  اشاره  با  درمیان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 
برنامه های پیش بینی شده برای مسافران نوروزی بیان کرد: 
سه بازارچه نوروزی در شهرهای قهستان، گزیک و اسدیه 
برپا شده است. وی با بیان اینکه این بازارچه ها شامل ۱۹ 
غرفه است، اظهار کرد: در این غرفه ها محصوالت بومی و 
به  اشاره  با  سوغات شهرستان عرضه می شود. شهسواری 
دستی  صنایع  معرفی  و  فروش  در  بازارچه ها  این  نقش 
شهرستان بیان کرد: صنعتگران این شهرستان هر ساله از 
طریق این بازارچه ها به فروش می رسد. بنا به گفته وی از 
ابتدای تعطیالت نوروزی سال جاری تاکنون سود خوبی از 
عاید  دستی  صنایع  و  بومی  محصوالت  فروش  طریق 

صنعتگران و هنرمندان درمیانی شده است.

کمک 8۰میلیون ریالی مردم شهر آیسک 
به سیل زدگان

صدا و سیما - مردم شهر آَیسک در سرایان ۸۰ میلیون ریال 
به سیل زدگان کمک کردند.

این کمک ها دو میلیون وسی هزار تومان کمک های   از 
جمع آوری شده  در حوزه های بسیج، مبلغ  یک میلیون 
و۱۹۰ هزار تومان وجه نقد به همراه سه تخته پتو ومقادیری 
۲میلیون  آیسک،  هالل  خانه  پایگاه  سوی  از  دیگر  لوازم 
و۸۷۵هزار تومان وجه نقد ومقادیری البسه به ارزش۵۰۰هزار 
تومان از سوی مرکز نیکوکاری کریم اهل بیت )ع(آیسک و 
همچنین مبلغ دو میلیون تومان از سوی ورثه مرحومه حاجیه 
خانم افتاده همسر مکرمه حجت االسالم دهقان امام جماعت 
فقید شهر آیسک نیز به این امر خداپسندانه اختصاص یافت.

استقبال پرشور گردشگران از جاذبه های 
تاریخی و گردشگری شهرستان سرایان

 
مسئول میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان 
سرایان گفت : از ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷ تا تاریخ ۱۰ فروردین 
۱۳۹۸ بیش از ۱۵۲۰۰۰ نفر از جاذبه های تاریخی، طبیعی، 
محلی  سوغات  و  دستی  صنایع  نمایشگاه  و  گردشگری 
شهرستان بازدید کرده اند. بیش از ۲۴ مورد بازدید نظارتی انجام 
شده و ۷ مورد تذکر داده شده است. به گفته عرب : ۲۹۶۰ نفر 
و  اند  داشته  اقامت  شهرستان  گردی  بوم  اقامتگاههای  در 
مهمانسراهای ادارت، زائرسراهای امامزادگان خانه معلم و مراکز 
اسکان، کمپ های اسکان موقت و جاذبه های گردشگری 
شهرستان از جمله کویر سه قلعه، دشت الله ها، دره سبزرود و 
روستاهای  و  مناطق  و  کریمو  مصعبی  گردشگری  منطقه 
ییالقی شمال شهرستان پذیرایی ۴۳۷۵۵ نفر بعنوان اقامت 
برپایی  وی:  گفته  به  اند.  بوده  سرایان  شهرستان  در  کننده 
نمایشگاه صنایع دستی و سوغات محلی در کنار معرفی آداب و 
رسوم، پخت نان و غذاهای محلی، اسب سواری، بازی های 
بومی و محلی، ایستگاه سالمت و ایستگاه اطالع رسانی در 
با چاپ بیش از ۳۰۰۰ نقشه راهنمای  ورودی شهر سرایان 
گردشگری و توزیع بیش از ۵۰۰ جلد کتابچه راهنمای سفر 
استان در محل نمایشگاه انجام شده و تا تاریخ ۱۰ فروردین ۱۱ 
نوروزگاه در سطح شهرستان برگزار شده است و نوروزگاه در 
محل نمایشگاه صنایع دستی و سوغات محلی شهرستان هر 

روز از ابتدای سال جدید برگزار شده است.

انتصاب جدید در فرمانداری های
 زیرکوه و بشرویه

استاندار خراسان جنوبی در احکام جداگانه معاونان سیاسی، 
امنیتی و اجتماعی فرمانداری های شهرستان های زیرکوه و 

بشرویه را منصوب کرد.
و  امنیتی  سیاسی،  معاون  عنوان  به  موسوی  صادق  سید 
به  کیال  مجید  و  زیرکوه  شهرستان  فرمانداری  اجتماعی 
فرمانداری  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  عنوان 
از  قبل  کیال  و  موسوی  شدند.  منصوب  بشرویه  شهرستان 
احزار این پست به ترتیب بخشداران زهان و مرکزی بشرویه 
بودند. همچنین طی حکمی از سوی استاندار خراسان جنوبی 
شهرستان  توابع  از  زهان  بخشدار  عنوان  به  یوسفی  علی 

زیرکوه منصوب شد.

پیش بینی رگبار و رعد و برق پراکنده در 
طبس و زیرکوه

بارش های رگباری از امروز آغاز و تا سه شنبه در استان نسبتا 
فراگیر خواهد بود.

لطفی کارشناس هواشناسی استان گفت: بر اساس تحلیل الگوی 
نقشه های پیش یابی و خروجی مدل های هواشناسی طی ۷۲ 
ساعت آینده به تناوب افزایش ابر، گاهی وزش تندباد) در برخی 
نقاط گرد و خاک( و رگبار و رعد و برق پراکنده پیش بینی می 
شود. وی افزود: بارش ها در بازه های زمانی قبل از ظهرامروز 
)شنبه( تا اوایل وقت یکشنبه و از اواخر وقت یکشنبه شب تا سه 

شنبه در استان نسبتا فراگیر خواهد بود.
لطفی گفت: ضمنا با توجه به ماهیت رگباری بارش ها در ساعات 
بعد از ظهر و شب در بخش هایی از شهرستانهای طبس و 
زیرکوه احتمال جاری شدن رواناب وجود دارد. لطفی افزود: دما 

نیز طی ۳ روز آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت.

سرایانزیرکوهدرمیان خوسف بشرویه
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شهرستان ها پیش بینی
وضعیت آب و هوا در 

24 ساعت آینده
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 آخرین آمار تلفات تصادفات جاده ای در نوروز ۹۸؛ 
جان باختن ۱۶ نفر در حوادث رانندگی 

 خراسان جنوبی

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی از فوت ۱۶ نفر در حوادث رانندگی 
در  نیز  نفر  و گفت: ۱۶۳  داد  نوروز خبر  ایام  در  استان  محورهای 

تصادفات جاده ای مجروح شدند.
سرهنگ علیرضا رضایی در حاشیه بازید از محورهای اصلی استان 
خراسان جنوبی اظهار داشت: از ابتدای آغاز طرح نوروزی تاکنون بر 
اثر وقوع سوانح رانندگی در سطح جاده ها و شهرهای استان ۱۶ نفر 

جان خود را از دست دادند. وی از مجروح شدن ۱۶۳ نفر در تصادفات 
بیشترین علت تصادفات  جاده ای خراسان جنوبی خبر داد و گفت: 
واژگونی خودروها به دلیل خستگی و خواب آلودگی و عدم توجه به جلو 
بوده است. رئیس پلیس راه خراسان جنوبی با بیان اینکه عدم رعایت 
حق تقدم، سرعت غیرمجاز و تغییر ناگهانی مسیر سبب بروز سوانح 
رانندگی می شود افزود: رانندگان باید مقررات راهنمایی و رانندگی را 
رعایت کنند و از سرعت غیرمجاز خودداری کرده و هنگام عبور از 

پیچ ها و گردنه ها از سبقت و انحراف به چپ خودداری کنند.

انجام ۶ هزار و ۲۴۰ ماموریت اورژانس 
خراسان جنوبی در ایام نوروز

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی خراسان جنوبی 
گفت: از ابتدای طرح سالمت نوروزی تا کنون شش هزار و ۲۴۰ 

مأموریت توسط اورژانس استان انجام شد.
طرح  افزود:  نوروزی  سالمت  طرح  تشریح  در  عباسی  علیرضا 
سالمت نوروزی از ۲۵ اسفند سال گذشته آغاز و تا ساعت ۸ صبح 
پایگاه  تعداد ۷۱  با  این طرح  افزود:  ادامه دارد. وی  ۱۷ فروردین 
اورژانس ۱۱۵ شهری و جاده ای و با ۷۱ دستگاه آمبوالنس فعال و 
حدود ۴۰ دستگاه آمبوالنس پشتیبان و با استفاده از ۴۵۰ نیروی 
فوریت های پزشکی پوشش داده شده است. معاون مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای طرح 
تا بامداد ۱۵ فروردین ۹۸ تعداد ۶ هزار و ۲۴۰ مأموریت انجام شده 

است. وی بیان داشت: از این تعداد ۶۳۰ مورد آن حوادث ترافیکی 
بوده که به ۹۸۸ مصدوم امدادرسانی شده است.

عباسی افزود: آمبوالنس های اورژانس ۱۱۵ از ساعت ۹ تا ۱۲ و ۱۷ 
تا ۲۰ به خاطر آرامش خاطر مسافران نوروزی و یاداوری مخاطرات 
امن  حاشیه  در  بالین مصدومین  بر  رسیدن  زمان  کاهش  و  سفر 
جاده ها مستقر هستند. وی بیان داشت: دو دستگاه اتوبوس در دو 
اتوبوس  امدادرسانی هستند و  بیرجند و فردوس آماده  شهرستان 
را  مصدوم   ۴ تلفات  پر  حادثه  مورد  یک  در  بیرجند  آمبوالنس 

همزمان به بیمارستان امام رضا منتقل کرد. 
وی با بیان اینکه دو فروند بالگرد در دو اورژانس هوایی بیرجند و 
طبس آماده امدادرسانی به حوادث خاص و نقاط صعب العبور بودند، 
گفت: در ۱۴ عملیات پروازی تعداد ۲۱ مصدوم به مراکز درمانی 
و  حوادث  مدیریت  مرکز  معاون  اند.  شده  منتقل  تخصصی 
فوریت های پزشکی خراسان جنوبی گفت: در ورودی پنج شهرستان 
بشرویه و سرایان و فرودوس و قاین و نهبندان ۵ ایستگاه سالمت 
اورژانس با هدف چکاپ قند خون و فشار خون و راهنمایی مسافران 
نوروزی راه اندازی شد و تا کنون به ۹۲۲ نفر ارائه خدمت شده 
است. عباسی افزود: آمار فوتی های جاده ای نسبت به طرح سالمت 
نوروزی ۹۷ افزایش دارد که آمار آن در اختیار پزشکی قانونی است.

با تالش نیروهای امدادی پیکر نوجوان از 
دریاچه ازمیغان طبس خارج شد

به  که  نوجوانی  پیکر  گفت:  طبس  ویژه  فرمانداری  سرپرست 
با تالش  ازمیغان غرق شده بود،  دلیل بی احتیاطی در دریاچه 

نیروهای امدادی از آب خارج شد.
بشرویه  شهرستان  اهل  ۱۷ساله  نوجوان  افزود:  خلیلی  علیرضا 
ازمیغان  دریاچه  آبی  سطح  پایین ترین  در  و  غرق  گذشته  روز 
درگیر گل و الی شده بود. وی علت این حادثه را شنا کردن در 
کرد.  عنوان  ازمیغان  فصلی  دریاچه  و  ممنوع  شنا  منطقه 
سرپرست فرمانداری ویژه طبس گفت: براساس مصوبه شورای 
مسیرهای  برخی  در  تردد  ثانوی  اطالع  تا  شهرستان  ترافیک 
وی  است.  ممنوع  ازمیغان  روستای  های  رودخانه  خطرآفرین 
با پارچه نویسی و نصب بنر  اضافه کرد: مکان ممنوعیت تردد 
مشخص شده است و در برخی مسیرهای روستای ازمیغان به 
ندارد. وجود  تردد  امکان  آب  شدن  جمع  و  بارش  وقوع  دلیل 

وقوع  به  توجه  با  خواست  شهروندان  و  گردشگران  از  خلیلی 
بارندگی و ایجاد ورزش بادهای شدید، اخطارهای هواشناسی و 
جدی  گردشگری  مناطق  از  بازدید  در  را  پلیس  های  توصیه 

بگیرند. 

خودرو حامل سوخت قاچاق طعمه
 حریق شد

 ۴۰۵ خودرو  گفت:  جنوبی  خراسان  راه  پلیس  رئیس  جانشین 
 - نهبندان  محور  در  گازوئیل  نوع  از  غیرمجاز  سوخت  حامل 

شهداد واژگون شد و آتش گرفت.
سرهنگ محمدباقر توفیقی نیا افزود: این خودرو سواری صبح 
امروز در کیلومتر ۱۱۵ محور نهبندان - شهداد در حرکت بود 

که به علت توجه نکردن به جلو واژگون شد.
وی اظهار داشت: راننده خودرو که از سمت کرمان به نهبندان 
به  دهسلم   ۱۱۵ اورژانس  با  و  مجروح  بود،  حرکت  در 

شد. منتقل  نهبندان  آتشدست  شهید  بیمارستان 
جانشین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: در این خودرو 

حمل حدود ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق گزارش شده است.
وی با تاکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی یادآور شد: 
محافظ  رانندگی،  راهنمایی  قوانین  و  ایمنی  نکات  رعایت  با 

جان خود و دیگران باشیم.

نمک یددار خطر ابتال به فشارخون باال را 
افزایش می دهد

سالمت نیوز: نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد افرادی که 
نمک یددار مصرف می کنند در مقایسه با افراد مصرف کننده نمک 

عادی بیشتر در معرض ابتال به فشار خون باال هستند.
می گوید:  باره  این  در  تحقیق،  تیم  سرپرست  چائوهان،  راجش 
»درحالیکه یددارکردن نمک در جهان به کنترل اختالالت ناشی از 
کمبود ید کمک کرده است، اما می تواند موجب افزایش ریسک 

فشارخون باال هم شود.«

این مطالعه، مبتنی بر بررسی وضعیت حدود ۱۰۰ بیمار مسن در 
شهر آگرا هند بوده است. در این مطالعه، بیمارانی که به طورمنظم 
نمک یددار مصرف می کردند با گروه دیگری که نمک عادی و با 

میزان بسیار اندک ید مصرف می کردند، مقایسه شدند.
نتایج نشان داد افراد مصرف کننده نمک یددار در معرض ریسک 
ید  اضافی  مصرف  همچنین  داشتند.  قرار  باال  فشارخون  بیشتر 
می تواند منجر به انواع گوناگون اختالالت در تپش قلب و همچنین 

آنژین قلبی و نارسایی قبلی شود.
سازمان بهداشت جهانی در آگوست سال ۱۹۹۴ به منظور کنترل 
اختالالت ناشی از کمبود ید، بر یددارکردن جهانی نمک تاکید کرد.

محققان اذعان دارند به منظور پی بردن به علت تأثیر مصرف نمک 
باید مطالعات بیشتری در این زمینه  افزایش فشارخون،  یددار بر 

صورت گیرد.

5 توصیه برای خوردن غذای سالم در 
رستوران

1. کالری فراوان: طبق قوانین برخی از کشورها، رستوران های 
زنجیره ای دارای بیش از ۲۰ شعبه، باید میزان کالری موجود در 
هر غذا را در منوی غذایی ثبت کنند. اگر تا به حال بیرون از خانه 
غذا نخورده اید، خودتان را برای شوکه شدن از حجم زیاد کالری 
غذاهای بیرون، آماده کنید. این یک هشدار بزرگ است: وقتی 
بادمجان  مانند  سالم  ظاهر  به  غذای  یک  که  هستید  آن  شاهد 

پنیری، دارای ۱۰۰۰ کالری است، بدین معنی است که شما کالری 
مورد نیاز بسیاری از مردم برای نیمی از روز را دریافت کرده اید.

سفارش بشقاب غذای کوچک یک راه خوب برای کاهش میزان 
کالری، سدیم و پروتئین مصرفی است؛ اما سفارش چند نوع غذا 
دهیم،  افزایش  را  تنوع  اگر  دارد.  عکس  نتیجه  کم(  میزان  )به 
نوع  چند  از سفارش  بنابراین  داده ایم،  افزایش  را  میزان مصرف 

بشقاب کوچک غذا اجتناب کنید
می کنند،  دقت  غذا  هر  در  موجود  کالری  میزان  به  که  افرادی 
طور  به  و  کرده  انتخاب  را  کمتری  کالری  دارای  غذای  ظرف 
یک  طول  در  سایرین،  از  کمتر  کالری   ۱۸۰ تا   ۱۶۷ میانگین 
شبانه روز دریافت می کنند؛ اما کالری تنها یکی از عواملی است 
برخی  در  شده  وضع  قوانین  طبق  شود.  گرفته  نظر  در  باید  که 
اطالعات  موظف اند  زنجیره ای همچنین  رستوران های  کشورها، 
تغذیه ای هر غذا، شامل مقدار چربی کل، کالری موجود در چربی، 
چربی اشباع شده، چربی ترانس، کلسترول، سدیم، کربوهیدرات ها، 
فیبر، قند و پروتئین را در منوی غذایی بنویسند. اگر این موارد را 
پیشخوان  در  اطالعات غذا  به  مربوط  یا کاغذ  در منوی غذایی 
رستوران و مانند این، نیافتید، درباره آن سؤال کرده و یا سایت 

مربوط به رستوران را بررسی کنید.
2. سدیم زیاد: محدودیت روزانه برای مصرف سدیم، کمتر از 
۲۳۰۰ میلی گرم است، اما شما هرگز از میزان سدیم موجود در 
نخواهید شد.  نوشیدن ها مطلع  برخی  و حتی  رستوران  غذاهای 
برای مثال مرغ و پنیر که به عنوان پیش غذا در رستوران ها طبخ 

می شود، دارای حدود ۴،۹۳۰ میلی گرم سدیم، که میزان بسیار زیادی 
است، می باشد. برای جلوگیری از مصرف بیش از حد این ماده، قبل 

از سفارش غذا، اطالعات ثبت شده در منو را بررسی کنید.
با توجه به مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری، ۷۱ درصد از سدیم 
در رژیم غذایی مردم کشورهایی چون امریکا، از غذاهای فرآوری 
شده و رستوران ها کسب می شود. بر اساس گزارشی، منابع غذای 
مرغ،  همبرگر،  پیتزا،  ساندویچ ها،  شامل  سدیم  از  سرشار 
نوشیدنی های مکزیکی و ساالد هستند. وقتی به منوی غذا نگاه 

می کنید، این لیست را در ذهن داشته باشید.
»مواد  مانند  عباراتی  از  استفاده  وسوسه انگیز:  توصیفات   .3
غذایی اولیه محلی«، »گوشت ارگانیک بدون هورمون«، »بدون 
به  را  افراد  این ها،  مانند  عباراتی  و  محلی«  »گوشت  گلوتن«، 
سمت این گزینه ها می کشاند، در حالی که ممکن است این غذاها 
یک  شما  چه  مثال،  برای  نباشند.  کم کالری  یا  و  سالم  ضرورتًا 
پاستای عادی سفارش دهید و یا یک پاستای بدون گلوتن، به 

یک میزان چربی اشباع دریافت خواهید کرد.
کم  و  کم چربی  غذایی سبک تر،  گزینه های  مورد  در  است  بهتر 
کالری تر از گارسون سؤال کنید، و یا نیمی از غذا را خورده و نیم 
دیگر را به خانه ببرید. این کار میزان کالری، سدیم، قند و چربی 

دریافتی تان را کاهش می دهد.
4. ولخرجی در سفارش بشقاب کوچک غذا: سفارش بشقاب 
غذای کوچک یک راه خوب برای کاهش میزان کالری، سدیم و 
پروتئین مصرفی است؛ اما سفارش چند نوع غذا )به میزان کم( 

نتیجه عکس دارد. اگر تنوع را افزایش دهیم، میزان مصرف را 
افزایش داده ایم، بنابراین از سفارش چند نوع بشقاب کوچک غذا 
اول  با فرد دیگری غذا می خورید،  اگر  اجتناب کنید. بهتر است 

شما سفارش دهید، تا سفارشات او شما را وسوسه نکند.
در  که  مشهور  عبارت  یک  زیاد:  حجم  در  ساالدهایی   .5
سبک  غذای  یک  فقط  »من  است:  این  می شنویم  رستوران 
در  شده  تهیه  ساالدهای  می خورم«.  ساالد  من  می خواهم، 
به  می شوند،  داده  سفارش  اصلی  غذای  عنوان  به  که  رستوران 

ندرت سبک هستند.
اگر قصد سفارش یک ساالد به عنوان غذای اصلی را دارید، به 
دنبال انواعی از آن که دارای کاهو، سبزیجات و یا میوه، و کمی 
حاوی  ساالد  مثال  برای  باشید.  هستند،  سالم  چربی  و  پروتئین 
تکه های  هویج،  فرنگی،  گوجه  سبز،  برگ  دارای  سبزیجات 
پرتقال، ماهی یا مرغ کبابی همراه با چربی های سالم مانند کمی 
آجیل یک انتخاب سالم است. در مورد انواع دارای تکه های نان 
و یا تکه های ترد مراقب باشید، این نوع ساالدها معمواًل کالری 
زیادی در خود جای داده اند. توصیه دیگر اینکه، بخواهید که سس 
ساالدتان را در گوشه ای از ظرف قرار دهند، زیرا ریختن آن بر 
روی کل ساالد، حتی اگر سالم ترین ساالد را سفارش داده باشید، 
حجم زیادی از سدیم و کالری را وارد بدنتان می کند. بهتر است 
تنها دندانه های چنگالتان را وارد سس کرده و سپس وارد ساالد 
کنید. در این صورت در حالی که از طعم سس لذت برده اید، مقدار 

کمتری از آن را مصرف کرده اید.

حوادث

میزبانی بقاع متبرکه طبس از مسافران 
در روز طبیعت /تشرف۳۰هزار زائر

رئیس اداره اوقاف شهرستان طبس گفت: طرح آرامش بهاری 
سازمان اوقاف و امور خیریه هر سال طی تعطیالت نوروزی در 
بقاع متبرکه سراسر کشور اجرا می شود و این طرح در راستای 
لبیک گفتن به منویات رهبر معظم انقالب اسالمی مبنی بر 

تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی است.
وی با توجه به اینکه این طرح از ۲۸ اسفندماه همزمان با 
سراسر کشور آغاز و تا ۱۴ فروردین ماه ادامه دارد، تصریح کرد: 
متبرکه شهرستان  بقعه  در ۸  بهاری  آرامش  نوروزی  طرح 
طبس اجرا شد. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان 
)ع(  سیدحسین  امامزاده  متبرکه  بقعه  داشت:  عنوان  طبس 
امامزاده سید حسین بن جعفر )ع( روستای  روستای زرگ، 
امامزاده  ابوالبرکات زید بن علی )ع( روستای  امامزاده  فشاه، 
علی، امامزاده سید محمدجعفر طیار روستای ازمیغان، بقعه 
شیخ احمد بن اسحاق روستای پیرحاجات، بقعه شیخ ابراهیم 
روستای حلوان و بقعه شیخ احمد روستای زنوغان میزبان طرح 
آرامش بهاری بود. خدایی از مهم ترین اهداف طرح آرامش 
بهاری را تقویت باورهای دینی و مذهبی، تبدیل بقاع متبرکه 
به قطب فرهنگی و ارتقا سطح فکری و فرهنگی زائران و 
مسافران نوروزی ذکر کرد و یادآور شد: طرح آرامش بهاری در 
راستای خدمت رسانی مطلوب به زائران اماکن متبرکه برگزار 
تا ۱۰  بهاری  آرامش  ابتدای طرح  از  داد:  ادامه  می شود. وی 
زیارت  به  نوروزی  زائر  نفر  هزار   ۳۰ جاری  سال  فروردین 
امامزادگان شهرستان مشرف شدند که از این تعداد زائر سه هزار 
و ۵۰۰ نفر زائر در زائرسراها و سوئیت های بقاع متبرکه اسکان 
یافتند. رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبس با بیان 
اینکه در طول اجرای طرح ۱۵۰ نفر از خادمان و هیئت امنای 
کرد:  اضافه  بودند،  زائران  به  آماده خدمت رسانی  شهرستان 
همچنین ۸ مبلغ اعزامی و بومی جهت ترویج برنامه ها و اهداف 
اعزام شدند. خدایی  این شهرستان  به  بهاری  آرامش  طرح 
برگزاری خیمه های معرفت، اقامه نماز جماعت، پاسخگویی به 
مسائل شرعی، راه اندازی ایستگاه های مشاوره، برپایی سفره 
هفت سین معنوی و باستانی، تبلیغات محیطی طرح آرامش 
بهاری و عفاف و حجاب، ایستگاه صلواتی و استقبال از زائرین 
در روز طبیعت را از جمله برنامه های ایام نوروز بقاع متبرکه 
شهرستان طبس برشمرد. وی با بیان اینکه اداره اوقاف طبس 
برنامه های خاصی را برای حضور زائران در روز طبیعت در بقاع 
در  داشت:  بیان  بودند  دیده،  تدارک  شهرستان  این  متبرکه 
شهرستان طبس هشت بقعه متبرکه وجود دارد که تمام این بقاع 

متبرکه در روز طبیعت میزبان زائران و مسافران نوروزی بودند.

بازدید ۶۰۹ هزار نفر از جاذبه های 
فردوس / اقامت ۹ درصد افزایش یافت

گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  رئیس 
از  بازدید   ۱۰۷ و  هزار   ۶۰۹ گفت:  فردوس  شهرستان 
جاذبه های گردشگری و تاریخی شهرستان فردوس انجام 

شده است.
روح ا... صداقت در ستاد هماهنگ، خدمات سفر در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اینکه از ۲۸ اسفندماه سال گذشته تا 
سیزدهم فردودین ماه سال جاری ۴۰۳ هزار و ۲۹۴ نفر در 
اند،  داشته  اقامت  فردوس  شهرستان  اقامتی  واحدهای 
اظهار کرد: این میزان نسبت به سال گذشته حدود ۹ درصد 
رشد داشته است. وی با بیان اینکه از مجموع اقامت ها یک 
هزار و ۸۵۰ نفر در هتل، سه هزار و ۶۶۰ نفر در مهمان 
پذیرها و سه هزار و ۵۰۰ نفر در اقامتگاه های بوم گردی 
اقامت داشته اند، افزود: همچنین ۵۴ هزار و ۷۸۲ نفر در 
مجتمع ها و ۲۳۲ هزار و ۸۵۰ نفر نیز در کمپ های موقت 
و  فرهنگی، صنایع دستی  میراث  رئیس  اند.  کرده  اقامت 
گردشگری شهرستان فردوس ادامه داد: طی این ایام ۴۷ 
هزار و ۵۴۶ نفر در پارک ها، ۱۲ هزار و ۱۵۹ نفر در مدارس 
و  ورزشی، هیئت ها  در سالن های  نفر  و ۳۴۵  هزار  و ۴۷ 
خوابگاه ها اقامت داشته اند. وی بیان کرد: از ۲۸ اسفندماه 
سال گذشته تا سیزدهم فروردین ماه سال جاری همچنین 
۶۰۹ هزار و ۱۰۷ بازدید از جاذبه های گردشگری و تاریخی 
شهرستان فردوس از جمله آبگرم معدنی، باغستان، کویر و 
شهر تاریخی تور انجام شده است. به گفته وی آمار بازدید 
سال  به  نسبت  امسال  نوروز  در  شهرستان  جاذبه های  از 
بیان  با  صداقت  است.  داشته  افزایش  درصد   ۲۸ گذشته 
سطح  در  نیز  نظارتی  بازدید   ۱۵۵ ایام  این  طی  اینکه 
شهرستان انجام شده است، گفت: ۱۲ سیاه چادر شهرستان 
در طول ایام تعطیالت نوروزی به مسافران و مردم خدمات 

ارائه داده اند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری قاین خبر داد:

بازدید ۱۱۴ هزار نفر از جاذبه های قاین / 
اسکان ۳۱ هزار مسافر

گردشگری  و  دستی  فرهنگی، صنایع  میراث  اداره  رئیس 
قاین گفت: از ابتدای تعطیالت نوروزی تاکنون قریب به 
۱۱۴ هزار و ۷۱۰ نفر از جاذبه های این شهرستان بازدید 

داشته اند.
تعطیالت  ابتدای  از  بیان کرد:  اسفدن  پور  شاهرخ عباس 
جاذبه های  از  نفر   ۷۱۰ و  هزار   ۱۱۴ تاکنون  نوروزی 

شهرستان قاین بازدید داشته اند.
بازدید  هزار   ۴۰ از  بیش  با  بوذجمهر  بقعه  داد:  ادامه  وی 
نوروزی  مسافر  و  گردشگر  جذب  میزان  بیشترین  کننده 

داشته است.
عباس پور با اشاره اقامت مسافران نوروزی در قاین بیان 
کرد: از ۲۹ اسفند ماه سال گذشته تاکنون ۳۱ هزار و ۷۸۲ 

نفر در اقامت گاه های قاین اسکان داشته اند.
گردشگری  و  دستی  فرهنگی، صنایع  میراث  اداره  رئیس 
ادارات،  سرای  مهمان  در  افراد  این  کرد:  بیان  قاین 
خوابگاه ها، مهمان پذیرها، کالس ها و مدارس، زائر سراها، 

کمپ های موقت و چادرهای مسافرتی اقامت داشته اند.
شاهرخ عباس پور اسفدن با اشاره به جاذبه های تاریخی، 
جاری  سال  نوروز  در  کرد:  بیان  قاین  فرهنگی  و  طبیعی 
دیدنی های قاین با حجم عظیمی از استقبال مسافران رو 

به رو شده است.
وی خواستار حضور گردشگران و هم استانی ها در دشت 
شقایش اسفدن شد و گفت: رویش گل های سوسن، الله و 

شقایق جلوه گاه زیبایی و هنرمندی خداوند است.

از تاالب کجی تا ریگ یالن؛ جاذبه هایی 
در دل کویر

رئیس میراث فرهنگی نهبندان گفت: تاالب کجی یکی 
سال  در  که  است  نهبندان  گردشگری  ازجاذبه های 
 ۹۷ سال  در  که  داشته،  کننده  بازدید  هزار   ۱۳ ۹۷حدود 

حدود ۸۰۰ گردشگر خارجی از آن بازدید کردند.
فرهنگی  میراث  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  نهبندان  کرد:  اظهار  شبانی  حسین  جنوبی،  خراسان 
نظیر  بی  آسبادهای  چون  گردشگری  جاذبه های  واسطه 
دیار  این  مردمان  هوشمندی  و  خالقیت  نشانه  که  آن 
جنوبی  خراسان  گردشگری  قطب های  از  یکی  است 

محسوب می شود.
دیگر  از  کرد:  بیان  نهبندان  فرهنگی  میراث  رئیس 
جاذبه های گردشگری نهبندان تاالب کجی است که در 
سال ۹۷ به طور کل حدود ۱۳ هزار بازدید کننده داشته 
و پیش بینی می شود سال ۹۸ حدود ۱۵ هزار گردشگر از 

آن بازدید کنند.
دارد،  آبگیری  خردادماه  تا  تاالب  اینکه  بیان  با  شبانی 
ریگ  نهبندان  گردشگری  جاذبه های  دیگر  از  داد:  ادامه 
حدود   ۹۷ سال  در  که  است  آن  طبیعی  میراث  و  یالن 

۸۰۰ گردشگر خارجی از آن بازدید کردند.
یکم  از  گردشگری  نمایشگاه  برپایی  به  اشاره  با  وی 
فروردین در نهبندان، افزود: در نوروز سال گذشته، شش 
نوروزگاه، سه بازارچه فروش صنایع دستی با ۲۰ غرفه و 

شش سیاه چادر برپا می شود.
نهبندان  در  شد:  یادآور  نهبندان  فرهنگی  میراث  رئیس 
پنج اقامتگاه بوم گردی در حال گرفتن مجوز است و دو 
جاذبه های  از  که  دهسلم  روستای  در  نیز  اقامتگاه 

گردشگری نهبندان است، فعالیت می کند.

نهبندانقاینفردوسطبس

رئیس اوقاف سربیشه خبر داد:
حضور ۱۶ هزار زائر در بقاع متبرکه 

سربیشه

در  بهاری  آرامش  برگزاری طرح  از  اوقاف سربیشه  رئیس 
امامزادگان و بقاع متبرکه این شهرستان خبر داد و گفت: از 
مسافر  و  زائر  نفر  هزار   ۱۶ از  بیش  تاکنون  طرح  ابتدای 

نوروزی در بقاع حضور یافته اند.
علی امینی نسب  اظهار داشت: در نوروز امسال برنامه های 
بسیار ویژه ای در قالب طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه 
و امامزادگان شهرستان سربیشه برگزار شد که با استقبال کم 

نظیر شهروندان و مسافران مواجه شد.
وی با بیان اینکه امسال ۴ امامزاده و بقعه متبرکه در این 
شهرستان مجری طرح آرامش بهاری هستند، تصریح کرد: 
از ابتدای طرح نوروزی آرامش بهاری تاکنون بیش از ۱۶ 
هزار نفر از مسافران و زائران نوروزی از برنامه های متنوع در 

جوار امامزادگان و بقاع متبرکه شهرستان بهره مند شدند.
از  اینکه  بیان  با  سربیشه  شهرستان  اوقاف  اداره  رئیس 
گرفت  قرار  مردم  استقبال  مورد  که  برنامه هایی  مهمترین 
برپایی غرفه های مشاوره و پاسخگویی دینی است، اضافه 
کرد: این پایگاه ها در دو بقعه دایر شده که با حضور ۵ روحانی 

بومی و اعزامی به سواالت مردم پاسخ داده می شود.
امامزادگان  مقدس  آستان  زائران  کرد:  تبیین  امینی نسب 
این  فرهنگی  برنامه های  از  استفاده  بر  عالوه  می توانند 
نیز  معرفت  خیمه های  به  مربوط  حجره های  از  امامزاده ها 
استفاده کرده و سواالت شرعی، خانوادگی و دینی خود را با 

روحانیون مستقر مطرح کنند.
وی برگزاری مراسم تحویل سال، توزیع بروشورهای تبلیغ 
عفاف و حجاب، ترویج فرهنگ وقف، معرفی بقاع شاخص 
استان، برپایی نمایشگاه عرضه محصوالت فرهنگی و تهیه 
هفت سین قرآنی و معنوی در امامزادگان و بقاع متبرکه را از 
اقدامات انجام شده در طول طرح ذکر کرد و افزود: جماعت 
نیز به صورت مستمر در بقاع متبرکه مجری طرح برگزار شد 

که فضای معنوی این اماکن را دوچندان کرد.
رئیس اداره اوقاف شهرستان سربیشه نشر معارف اسالمی، 
ترویج باورهای دینی و خدمات رسانی شایسته به زائران و 
آرامش  طرح  این  اهداف  مهم ترین  از  نوروزی  مسافران 
بهاری  آرامش  طرح  ابتدای  از  گفت:  و  کرد  ذکر  بهاری 
بقاع  زائرسراهای  در  نفر  و ۵۰۰  هزار  دو  از  بیش  تاکنون 

متبرکه اسکان یافتند.
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3± دقیقه

مسئوالن  دیدار  در  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر 
نظام، سفرای کشورهای اسالمی و جمعی از قشرها 
مختلف مردم، بعثت انبیاء را یک حرکت عظیم برای 
و  الهی«  ویژگی »عبودیت  دو  با  نوین  تمدن  ایجاد 
»مبارزه با کفر و طاغوت« خواندند و با تأکید بر اینکه 
پیامبر اکرم )ص(، جامع ترین، کامل ترین و  بعثت 
انقالب  امروز  گفتند:  است،  بعثت ها  ماندگارترین 
اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ادامه بعثت پیامبر 
اعظم)ص( است و وعده خدا، پیروزی جبهه حق در 

مصاف توحید و طاغوت است.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنان خود با اشاره 
و  کشور  های  استان  از  برخی  در  سیل  حادثه  به 
مشکالت ناشی از آن و همچنین تلفات و خسارات 

این حادثه، تالش مردم و روحیه  افزودند: در  سیل، 
بسیار  آنان،  میان  در  شوندگی  بسیج  و  همبستگی 
و  شدند  میدان  وارد  جانانه  ایران  ملت  و  بود  خوب 
همین  با  نیز  مسئوالن  و  بودند  مسئوالن  کمک کار 
اقدامات  توانستند  اتفاق کلمه  با  و  پشتیبانی مردمی 
ابتدایی را انجام دهند. حضرت آیت ا... خامنه ای با 
تأکید بر اینکه هنوز کارهای زیادی برای کاهش آالم 
مردم سیل زده باقی مانده است، خاطرنشان کردند: 
به مسئوالن تأکید کرده ام که کارهای اصلی یعنی 
بازسازی ویرانی ها و جبران خسارتها، از این به بعد 

است و باید این خسارات و صدمات جبران شود.
ایشان افزودند: البته مردم عزیز در مناطق سیل زده 
باید به همکاری با مسئوالن ادامه دهند زیرا کمک 

آنها حقیقتاً گره گشا خواهد بود. رهبر انقالب اسالمی 
پیامبران  مبعث، ظهور  به موضوع  اشاره  با  ادامه  در 
در جوامع مختلف را یک برانگیختگی و یک حرکت 
عظیم با جهت گیری »توحید و عبودیت« و »اجتناب 
از طاغوت« خواندند و تأکید کردند: طاغوت در واقع 
همان جریان و خِط مقابِل حرکت توحیدی است که 
مصداق امروز آن رؤسای جمهور در امریکا و برخی 

کشورهای دیگر، هستند.
حضرت آیت ا... خامنه ای با تأکید بر اینکه هدف از 
بوده  نوین  تمدن  و  فاضله  جامعه  ایجاد  انبیاء  بعثت 
از جمله  لوازم آن  این تمدن، همه  است، گفتند: در 
نیز وجود  علم، اخالق، سبک زندگی و حتی جنگ 

دارد.

رهبر معظم انقالب: 

هنوز کارهای زیادی برای کاهش آالم مردم سیل زده باقی مانده
خبر کوتاه تک تیتر

مصلح: شاید جراحی کنم

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: هنوز با درد تمرین 
به  تصمیم  متخصص  دکتر  نظر  با  شاید  و  می کنم 

جراحی بگیرم.
آمادگی  اوج  در  که  مصلح  شایان  مشرق،  گزارش  به 
درباره  است،  شده  مصدومیت  دچار  شکم  ناحیه  از 
وضعیتش  آخرین  و  درمانی  دوران  شدن  طوالنی تر 
نمی دانم  واقعاً  این است که خودم هم  گفت: حقیقت 
برای  می کنم.  تمرین  درد  با  هنوز  و  چیست  مشکلم 
اینکه درد نداشته باشم قبل از تمرین ُمسکن می خورم 
اما با این حال موقع استارت زدن و شوت زنی درد دارم. 
با این شرایط نمی توانم به میدان بروم و اگر هم بازی 
کنم نمی توانم با صد در صد توان در زمین حاضر شوم. 

این مصدومیت واقعاً کالفه ام کرده است.

 سردارسرلشکر قاسم سلیمانی در پیامی 
توییتری،موکب های اربعین حسینی را در اختیار 

سیل زدگان گذاشت / برترین ها
***

حدادعادل: برخی از تحریم سواستفاده می کنند / 
ایسنا
***

سرلشگر موسوی: امکانات ارتش برای مردم است 
/  مهر
***

ارسال کمک های کویت برای سیل زدگان در ایران/  
اسپوتنیک

***
امام جمعه زنجان: در بحث سیل دنبال مقصر 

نگردیم / مهر
***

نتانیاهو به پوتین: جلوی ایران در سوریه را بگیر / 
ایسنا
***

سفارت پرتغال در تهران، صدور روادید را متوقف 
کرد/ فارس

***
آمریکا به شهروندانش: از ونزوئال خارج شوید / 

تسنیم
***

مومنی:
 تریبون صدا و سیما را دست هر کس ندهید

 / ایلنا
***

الریجانی: کمک ها درست به دست مردم برسد / 
ایسنا
***

حجت االسالم و المسلمین »مروی« به تولیت 
»آستان قدس رضوی« منصوب شد / انتخاب

***
انتقاد تند وزیر کشور از مهران مدیری / وزیر کشور 

از اظهارات اخیر مهران مدیری درباره بحران سیل به 
شدت انتقاد کرد / برترین ها

***

الریجانی: 
اگر FATF خالف منافع ملی بود چرا سال ۸۶ تصویب کردید؟ 

رئیس مجلس با اشاره به پیشینه تصویب قوانین چهارگانه FATF می گوید: بسیاری از منافع ملی دچار 
کشمکش های سیاسی شده اگر واقعا این قوانین خالف منافع ملی بود، چرا سال ۸۶ تصویب کردید؟ 
چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! می خواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی 
با قبل دارد؟ مشکل این است موضوعی که محتوایش درباره منافع ملی کشور است، دستمایه مسائل 
جناحی می شود. به گزارش »انتخاب«، علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به اینکه 
»لوایح چهارگانه مربوط به FATF حدود دو سال است کشور را درگیر کرده« به سابقه این قوانین اشاره 
کرد و در گفتگو با ویژه نامه نوروزی اعتماد گفت: آنچه مهم است اینکه موضوع این قوانین چهارگانه 
FATF از سال ۸۶ شروع شده و ما االن در سال ۹۷ هستیم. یعنی درست ۱۱ سال در کشور ما مورد بحث بوده است. در واقع 
از مهر ۸۶ شروع شد که توصیه اول گروه اقدام ویژه مالی به اعضای خودش اعالم شد که گفته بودند مراقب روابط مالی با ایران 
باشید. سپس تصویب قانون پولشویی در مجلس هفتم و تایید آن در شورای نگهبان که در بهمن ۸۶ صورت گرفته است. مهر ۸۶ 
زمانی است که FATF توصیه هایی کرده و بهمن ماه همان سال، قانون توسط شورای نگهبان تایید شد. در فروردین ۸۷ هشدار 
اول FATF انجام شد. در خرداد ۸۷ هشدار دوم FATF و در همین تاریخ، یک جلسه شورایعالی مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر 
اقتصاد دولت نهم، آقای حسینی تشکیل شد. همینطور هشدار چهارم و پنجم و مشخص کردن فرد. بعد به این رسید که دبیرخانه 
این شورا نظر داد دستگاه ها کار کنند. وی ادامه داد: می خواهم بگویم ببینید که این مسر چگونه در کشور ما طی ۱۱سال طی شده 
است و این مساله البته که یک اشکال است... علت این است که بسیاری از منافع ملی، دچار کشمکش های سیاسی می شوند. یعنی 
این یک معضلی است و افراد گاهی شرطی عمل میکنند. اگر واقعا خالف استقالل کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب 
کردید؟! چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! می خواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟ مشکل 

مزار پیر حاجات - طبس                       عکس: کجارودریچهاین است موضوعی که محتوایش درباره منافع ملی کشور است، دستمایه مسائل جناحی می شود. 

نرخ روزانه
 بلیط هواپیما 
در استان

ساعت
 پرواز 

هواپیما

شنبه : بیرجند - تهران 09:10
شنبه : بیرجند - تهران 12:30
شنبه : بیرجند - تهران 20:00
شنبه: تهران - بیرجند 06:30
شنبه : تهران - بیرجند 10:20

شنبه : تهران - بیرجند 17:30
یکشنبه: بیرجند - تهران 09:05
یکشنبه : تهران - بیرجند 07:00

چهارشنبه : بیرجند - تهران 10:05
چهارشنبه : بیرجند - تهران 20:00

چهارشنبه : بیرجند - تهران 22:25
چهارشنبه : بیرجند - مشهد 18:55
چهارشنبه : تهران - بیرجند 07:40
چهارشنبه : تهران - بیرجند 16:45
چهارشنبه : تهران - بیرجند 17:30
 چهارشنبه : مشهد - بیرجند 20:40

بیرجند - تهران : 336/600 تا 559/200 تومان
بیرجند - مشهد : از 251/800 تا 410/800 تومان

بعضا مشاهده شده در شرایط خاص یا کمبود مسافر، قیمت ها 
به صورت موقت کاهش داشته است که توصیه می شود در این مورد 
با آژانس های هواپیمایی تماس گرفته و یا با مراجعه به سایت های 

معتبر پروازی از آخرین قیمت ها مطلع شوید.

پنج شنبه : بیرجند - تهران  20:00 
پنج شنبه : تهران - بیرجند  17:30 

جمعه : بیرجند - تهران 12:10
جمعه : بیرجند - تهران  16:15
جمعه : تهران - بیرجند 10:50

جمعه : تهران - بیرجند 13:45

دوشنبه : بیرجند - تهران 08:40
دوشنبه : بیرجند - تهران 20:00
دوشنبه:  تهران - بیرجند 06:40
دوشنبه : تهران - بیرجند 17:30

سه شنبه : بیرجند - تهران 09:10
سه شنبه : تهران - بیرجند 06:30

 
شخصی نزد طبیبی رفت و گفت: دردی دارم آن را عالج کن.

طبیب پرسید: چه دردی داری؟
مریض گفت: چند روز است که موی ریش من درد می کند!

طبیب پرسید: امروز چه خورده ای؟
مریض گفت: نان سوخته و یخ!

و  آدمیان می ماند  درد  به  نه دردت  بمیر که  برو  طبیب گفت: 
نه غذایت به غذای عالمیان!

***
زن در حال قدم زدن در جنگل بود که ناگهان پایش به چیزی 
برخورد کرد. وقتی که دقیق نگاه کرد، چراغ روغنی قدیمی ای 
را دید که خاک و خاشاک زیادی هم روش نشسته بود. زن با 
دست به تمیز کردن چراغ مشغول شد و در اثر مالشی که بر 

چراغ داد یک غول بزرگ پدیدار شد.
زن پرسید: حاال می توانم سه آرزو بکنم؟

غول جواب داد: نخیر! زمانه عوض شده است و بیشتر از یک 
آرزو اصاَل راه نداره، حاال بگو آرزویت چیست؟

زن گفت: در این صورت من مایلم در خاورمیانه صلح برقرار 
گفت:  و  آورد  بیرون  را  جهان  نقشه  یک  جیبش  از  و  شود 
نگاه کن. این نقشه را می بینی؟ این کشورها را می بینی؟ من 
با  به جنگ های داخلی خود و جنگ هایی که  اینها  می خواهم 
یکدیگر دارند خاتمه دهند و صلح کامل در این منطقه برقرار 

شود و کشورهای متجاوزگر و مهاجم نابود شوند.
غول نگاهی به نقشه کرد و گفت: این کشورها بیشتر از هزاران 
سال است که با هم در جنگند. من که فکر نمی کنم هزار سال 
دیگه هم دست بردارند و بشود کاری کرد. درسته که من در 
کارم مهارت دارم ولی دیگه نه اینقدر ها. یک چیز دیگر بخواه. 

این محال است..
نتوانستم مرد  زن مقداری فکر کرد و سپس گفت: من هرگز 

دلسوزانه  و  باشد  عاشق  که  مردی  کنم.  مالقات  را  ایده آلم 
درست  غذا  بتواند  که  مردی  باشه.  بامالحظه  و  کند  برخورد 
کند و در کارهای خانه مشارکت داشته باشد. مردی که به من 
خیانت نکند و معشوق خوبی باشه و همه اش روی کاناپه ولو 
زندگی  شریک  یک  بگم،  ساده تر  نکند.  نگاه  فوتبال  و  نشود 

ایده آل...
بده  رو  لعنتی  نقشه  اون  گفت:  بعد  و  کرد  فکر  مقداری  غول 

دوباره یه نگاهی بهش بندازم.
 ***

اوایل شصت سالگی، در یک رستوران  در  انگلیسی  یک زوج 
را جشن  ازدواجشان  پنجمین سالگرد  رمانتیک سی و  کوچک 

گرفته بودند.
و  شد  ظاهر  میزشان  سر  قشنگ  کوچولوی  پری  یک  ناگهان 
درتمام  و  زدنی هستید  مثال  اینچنین  زوجی  گفت: چون شما 
یک  می توانید  کدامتان  هر  ماندید،  وفادار  هم  به  مدت  این 

آرزو بکنید.
دنیا  دور  عزیزم،  همسر  همراه  به  می خواهم  من  گفت:  خانم 

سفر کنم.
پری چوب جادویی اش را تکان داد و دو تا بلیط برای خطوط 

مسافربری جدید و شیک QM2 در دستش ظاهر شد.
حاال نوبت آقا بود، چند لحظه با خودش فکر کرد و گفت: باید 
یه جوری از شر زن پیرم خالص بشم باید یه دختر خوشگل 
چنین  ولی  رمانتیکه  خیلی  این  خب،  گفت:  بعد  و  بیاد  گیرم 
بنابراین،  اتفاق می افته،  آدم  زندگی  در  بار  فقط یک  موقعیتی 
همسری  که  است  این  من  آرزوی  ولی  عزیزم  متأسفم  خیلی 

سی سال جوانتر از خودم داشته باشم.
خانم و پری واقعًا ناامید شده بودند ولی آرزو، آرزو است دیگر...

پری چوب جادویی اش را چرخاند و آقا نود ساله شد! اندراحواالت خوشی پایان تعطیالت!!! 

جمع آوری کمک های نقدی 
و غیر نقدی توسط هالل احمر

زعفران - غفرانی: مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی گفت: برای جبران خسارت 
های وارده به سیل زدگان کشور، هالل احمر استان آماده جمع آوری کمک های نقدی 
و غیرنقدی مردم نوعدوست است. محمد رحیم شهریاری گفت: با توجه به حجم خسارت 
های وارده به هموطنان آسیب دیده حادثه سیل، هالل احمر آماده جمع آوری کمک های 
نقدی و غیر نقدی مردم نوع دوست خراسان جنوبی برای یاری آسیب دیدگان است. وی 
با بیان اینکه اولویت بر جمع آوری کمک های نقدی است، گفت: نیکوکارانی که تمایل به 
کمک غیر نقدی دارند میتواند اقالمی شامل پتو، زیرانداز، ست بهداشتی، مواد شوینده، مواد 
غذایی خشک، انواع کنسرو، شیر خشک و لوازم بازی کودکان برای آسیب دیدگان سیل 
به شعب جمعیت هالل احمر استان خراسان جنوبی تحویل دهند.       ادامه در صفحه 8...

جمع آوری کمک های نقدی 
و غیر نقدی توسط هالل احمر

... ادامه از صفحه اول 

احمر، شماره  نقدی توسط هالل  دریافت کمک های  افزود: شیوه های  وی 
گیری کد دستوری #780* 112* و یا واریز به حساب 99999 
 بنام جمعیت هالل احمر نزد کلیه بانک ها و همچنین شماره کارت های
 6104 3379 9999 9996 )ملت(  و 5894631850259730 

)رفاه( است.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر خراسان جنوبی تاکید کرد: به منظور حفظ 
جدا  گذشته  مصرف  تاریخ  و  شده  استفاده  اجناس  ازاهدای  انسانی  کرامت 

خودداری شود.
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